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Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Мініінвазійні методи лікування метаболічного синдрому і цукрового
діабету: мультидисциплінарний підхід».
Конференція відбудеться 11-12 травня 2018 року в м. Львів.
На конференції планується обговорення наступних питань:
 Показання до баріатричних операцій в хворих з метаболічним синдромом;
 Вибір методу хірургічного лікування хворих з морбідним ожирінням і цукровим діабетом;
 Досягнення лапароскопічної хірургії в лікуванні хворих з морбідним ожирінням і цукровим
діабетом;
 Особливості підготовки до операції, анестезіологічного забезпечення і післяопераційного
ведення хворих з метаболічним синдромом;
 перспективи у лікуванні хворих на метаболічний синдром: погляд ендокринолога,
дієтолога, кардіолога, сімейного лікаря.
У рамках конференції буде проведений майстер-клас за участю відомого спеціаліста з
хірургічного лікування хворих з метаболічним синдромом проф. Пламена Стайкова – головного
хірурга клініки Захсенхаузен (Франкфурт-на-Майні, Німеччина). Планується курс запрошених
лекцій і проведення лапароскопічних рестріктивної операції Sleeve Gastrectomy та комбінованого
Roux-en-Y Gastric Bypass.
До участі в конференції будуть запрошені провідні вітчизняні спеціалісти.
На конференцію запрошуються лікарі-хірурги і терапевти різної спеціалізації з усіх регіонів
України (планується присутність до 200 лікарів на майстер-класі).
Під час конференції працюватиме виставка фармацевтичної продукції, медичної техніки,
виробів медичного призначення та медичної літератури.
Для ефективної роботи оргкомітету над складанням Програми конференції просимо доповідачів
подати назви доповідей та повні відомості про доповідачів (вказати основного доповідача) до
10.04.2018 р. на електронну адресу: clinica_lviv@yahoo.com та vasyl.kolomiytsev@gmail.com.
Для опублікування статей у журналі необхідно подати текст до 01.04.2018 р. на електронну
адресу aml.lnmu@gmail.com. Статті будуть надруковані у журналі Acta Medica Leopoliensia, який
включений до міжнародних наукометричних баз і рекомендований для публікації результатів
дисертаційних робіт. Публікації будуть проведені у чергових номерах (числах) журналу протягом
2018 року. Вимоги до підготовки статті вказані на електронній сторінці журналу: www.alm.lviv.ua
Статті, оформлені без дотримання вимог, публікуватися не будуть.
Форми участі у конференції:
• публікація статті та усна доповідь

• тільки усна доповідь
• тільки публікація статті
• учасник майстер-класу/слухач
Регламент роботи конференції:
• доповіді на пленарних засіданнях – до 20 хв.
• інші доповіді – до 10 хв.
Робочі мови конференції: українська, англійська
Для участі у конференції просимо Вас провести попередню online-реєстрацію:
https://goo.gl/forms/MFUCX4pogs4mV5B43
Кількість місць обмежена

Термін реєстрації

до 21.03.18 р.

до 21.04.18 р.

для всіх учасників
300 грн.
400 грн.
для лікарів-інтернів*
100 грн.
100 грн.
для студентів**
0 грн.
0 грн.
* при наявності посвідчення
** при наявності студентського квитка та при наявності вільних місць
Члени Львівської філії Асоціації хірургів України сплачують 50%.

після 21.04.18 р.
та в день заходу
(при наявності
вільних місць)
500 грн.
100 грн.
0 грн.

Оплата здійснюється на банківський рахунок: Код ЄДРПОУ 33461565 п/р 26006053802038 в
«ПриватБанк» МФО 325321
При реєстрації просимо вказувати прізвище зареєстрованої особи.
Фотографію (скан) квитанції про оплату просимо надіслати на електронну пошту Асоціації:
clinica_lviv@yahoo.com з зазначенням прізвища учасника
Адреса оргкомітету: 79010, м. Львів, вул. Пекарська 69, ЛНМУ ім. Данила Галицького, кафедра
хірургії №1
Контактні телефони по загальним питанням: Лукавецькй Олексій Васильович: 067-497-46-34;
Коломійцев Василь Іванович: 050-317-35-92;

