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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Маємо честь запросити акушер-гінекологів, репродуктологів,  

перинатологів та педіатрів взяти участь у Науково-практичний 

конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та 

відновлення здоров’я жінки», яка відбудеться 10-11 травня 2018 року в 

найчарівнішому місті України - Вінниці. 

Організатори конференції: 

 ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України»; 

 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова; 

  ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»; 

 ГО «Українська асоціація медичних освітніх симуляційних 

технологій». 

Голова Орг.комітету конференції д.мед.н., професор 

Булавенко Ольга Василівна 
Наукова программа конференції передбачає надзвичайно актуальні 

секційні засідання, клінічні лекції та мастер-класи за основними напрямками 

конференції. 

У дні роботи конференції буде організована спеціалізована виставкова 

експозиція, в якій візьмуть участь провідні компанії виробники та 

дистриб'ютори лікарських препаратів для лікування перинатальної патології 

та гінекологічних захворювань, виставка-продаж медичної літератури.  

Всі заходи конференції будуть проходити на базі Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.  

Кожний зареєстрований делегат буде мати змогу представити власні 

дослідження та розробки, прийняти участь у наукових дискусіях із 

вітчизняними та іноземними експертами, узагальнити накопичений досвід. 

Учасникам мастер-класів та тренінгів передбачена видача сертифікатів 

із нарахованими балами згідно наказу МОЗ України № 484. 

Зареєстровані делегати будуть мати можливість насолодитись новим 

надзвичайно яскравим шоу вінницького фонтану, відвідати музей-садибу 

М.І. Пирогова, взяти участь у святковому банкеті, який пройде в 

автентичному стилі українського Поділля. 

Сподіваємось на плідну співпрацю та очікуємо на зустрічі з Вами!!!  

УВАГА!!!! 

Заявки на доповіді приймаються до 18.04.2018 р., реєстрація учасників 

конференції - до 06.05.2018 р. 

Матеріали для публікацій статей приймаються до 20.03.2018 р, тез до 

20.04.2018 р. 

Статті будуть опубліковані в науково-практичному журналі «Вісник 

Вінницького національного медичного університету», який включено до 

переліку журналів ВАК при МОН України. Матеріали конференції будуть 

опубліковані також у «Збірнику тез конференції»і з власним ISBN.  
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ТЕМАТИКА ОСНОВНИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧНИХ 

НАПРЯМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Акушерство (невиношування вагітності, передчасні пологи, 

екстрагенітальна патологія та вагітність, кровотечі під час вагітності, 

кесарський розтин, основи клінічного менеджменту стосовно зниження 

материнської та малюкової захворюваності та смертності); 

 Ендокринна гінекологія; 

 Репродуктивна медицина; 

 Оперативна гінекологія (ендоскопічна малоінвазивна хірургія); 

 Клінічний випадок (практичний досвід); 

 Онкогінекологія. 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

21018 м.Вінниця, вул. Пирогова, 56, www.vnmu.edu.ua. 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:  

З питань організації конференції +38 067-986-18-82 

 

Дзісь Наталя 

Петрівна 

З питань публікації статей та тезисів 

доповідей  

+38 068 711-22-08 Кливак Віталій 

Васильович 

З технічних питань організації виставки 

компаній  

+ 38 067 606-06-28 Фурман Оксана 

Володимирівна 

З питань доповідей та проведення 

майстер-класів 

+ 38 067-935-12-12 Коньков Дмитро 

Геннадійович 

Е-mail: drdiokonkov@gmail.com; vitaliy.klivak@gmail.com 

 Реєстраційний внесок для участі у конференції – 500 грн. до 

26.02.2018, 600 грн до 24.03.2018, 700 грн після 24.03.2018 (з 

видачею сертифікату), стендова доповідь - 200 грн, участь у 

святковому банкеті - 600 грн. 
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ реєстраційного внеску, статей та тез 
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Відскановану квіітанцію (чек) необхідно надіслати за адресою: 

vitaliy.klivak@gmail.com 


