Міністерство охорони здоров‘я України
Дніпропетровська державна медична академія
Українська медична стоматологічна академія
Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імонореабілітації
Департамент охорони здоров’я ОДА
Департамент охорони здоров’я міської ради
Перше інформаційне повідомлення
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь в ІІІ Національному конгресі з імунології,
алергології та імунореабілітації присвячений 50-річчю створення алергічної
служби у Дніпропетровській області, який відбудеться 17-19 квітня 2018 року в
м. Дніпро (Посвідчення № 630 від 18 жовтня 2017 року).
В програмі заплановані виступи провідних світових вчених – Президент
Всесвітньої організації алергії проф. Маріо Санчес Боргез; Завідувач
відділенням імунопатології та досліджень алергії, Віденський медичний
університет, проф. Рудольф Валента та ін.
Місце проведення Європейський діловий центр «Менора», вул.Шолом
Алейхема 4/26. Вхід з вулиці Шолом Алейхема (web-сайт:menorah – center.com)
Основні напрямки роботи конгресу:
 загальні питання порушення роботи імунної системи у дітей та дорослих,
лабораторна діагностика;
 первинні та вторинні імунодефіцити;
 імуномодулююча та імунотропна терапія у дітей та дорослих;
 алергічні хвороби діагностика та лікування у дітей та дорослих
(атопічний дерматит, уртикарії, алергічний реніт та астма, еозинофільний
езофагіт);
 алергія на ліки, харчова алергія;
 алергенспецифічна імунотерапія;
 імунні механізми розвитку гінекологічних захворювань, акушерської та
перинатальної патології, порушень репродуктивної функції у чоловіків;
 аутоімунна патологія у дітей та дорослих діагностика та лікування;
 актуальні питання вакцинопрофілактики;
 раціональна фармакотерапія імунопатологій та алергічних захворювань у
дітей та дорослих;
 про- та пре біотична терапія;
 антикобіотикотерапія;
 співпраця з іншими громадськими об’єднаннями.
До участі в Конгресі запрошуються: лікарі алергологи (дорослі та дитячі),
клінічні імунологи, лікарі лаборанти, педіатри, дерматологи, ЛОР, акушергінекологи, урологи, репродуктологи, терапевти і сімейні лікарі, інфекціоністи,
вірусологи, фармакологи.
Також буде проведено наступні заходи:

 засідання опорної кафедри клінічної імунології та алергології НМУ
ім.О.Богомольця;
 засідання Президії УТІАІ.
Реєстрація учасників конгресу 17 квітня 2017 року з 8-00 до 17-00
18 квітня 2017 року з 8-00 до 10-00
Реєстраційний внесок за участь у конгресі – 300 грн. (для членів УТІАІ –
200 грн.)
Реєстраційний внесок включає участь в конгресі, відвідування виставки,
отримання матеріалів конференції, кава-брейки, отримання сертифікату.
Щорічний внесок за членство в УТІАІ в 2017 році складає 300 грн.
Для участі подаються тези, які будуть надруковані у додатку до журналу.
«Імунологія та алергологія», та статті, які будуть надруковані у журналі
«Медичні перспективи».
Тези подаються українською, російською чи англійською
мовою,
друкуються інтервалом 1,5 шрифт Times Nev Roman, 12 пунктів, 1 сторінка
форматом А4.
Заголовок набирається великими літерами; наступний абзац – Прізвище,
ім’я по батькові авторів; наступний абзац – назва організації, місто. Тези
повинні містити розділ: вступ, мета, матеріали і методи, результати та
висновки.
Електронний варіант тез та скан-копії (друкований варіант із підписами
авторів, візою керівника установи, печаткою та контактним телефоном автора)
надсилають на адресу: idirector@utiai.org.ua до 20 березня 2018 року.
Оплата тез складає 200 грн.( для членів УТІАІ – 150 грн.)
Всі види оплат проводяться на р/р26006054626495, Полтавське ГРУ
Приватбанк, МФО 331401.
При оплаті, будь-ласка, зазначайте «добровільний внесок за участь у
конгресі (друк тез, членські внески)».
З приводу участі звертатися до оргкомітету конгресу:
+38(063)2373088
+38(044)2373088
+38(05322)29001
idirector@utiai.org.ua
чи до оргкомітету у м. Дніпро:
_____________________________________________

