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Про проведення науково- 
практичної конференції

Керівникам структурних підрозділів і 
питань охорони здоров’я обласних та

державних

медичних  
IIM V  рівнів 

закладів

К и їв ськ і І ї  м ісько ї
адміністрацій  

*

Ректорам Вищих
навчальних закладів  
акредитації і а
ніслндіш ломної освіги

Дирскт орам 
установ

науково-досл ідних

Керівникам гериторіальних Цеп грів 
екстреної медичної допомоги та 
медицини кагастроф

ІЛановні колеги!

Організаційний комітет ДЗ «УНПЦ ЕМД іа МК МОЗ України» 
повідомляє, що науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Організація та технології меОичного захисту населення в умовах 
проведення сучасних антитерористичних операцій», (Дніпропетровськ, 28- 
29 квітня 2015 року; лист Заступника Міністра охорони здоров'я України від 
04.03.2015 року № 08.02-16/6744 та лисі ДЗ «УНПЦ ЇМ/1. та \1К МОЗ 
України» від 18.03.2015 р. № 02.01- 147), яка була перенесена у зв’язку з 
перенавантаженням календарного плану проведення наукових заходів у 
квітні місяці 2015 року з напрямку «медицина невідкладних станів» га 
«медицина катастроф» на осінь 2015 року, відбудеться 15 жовтня 2015 року.



Просимо підтвердити Вашу участь та раніше представлену доповідь. 
Зазначаємо, що при зміні теми доповіді, просимо негайно в 3-денний термін 
після отримання листа, повідомити організаційний комітет ДЗ «УНТТЦ НМД 
та МК МОЗ України» ні електронною адресою: сі ?.. па ик а а ипіаі 1. с о т  або за
телефоном: (044)_ 518-57-08 Старікова Єлизавета Олександрівна,
Трофімова Каріна Павлівна

Робоча мова конференції українська, російська.

Директор ДЗ «УНГІЦ НМД ГА МК МОЗ Укр.
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