МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Український центр наукової медичної інформації
та патен тно -ліцензійної роботи
(Укрмедпатен тінформ)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
№ 6-ф-2018
ПРО ПРОВЕДЕННЯ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«VІ НАУКОВА СЕСІЯ
ІНСТИТУТУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ
НАМН УКРАЇНИ.
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ТЕОРЕТИЧНІЙ ТА КЛІНІЧНІЙ
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ»

14-15 червня 2018 року,
м. Дніпро
м. Київ

Шановні колеги!
Повідомляємо Вас про зміну дати проведення наукового
медичного форуму (далі –НМФ),
та запрошуємо до участі у науково-практичній конференції

«VІ НАУКОВА СЕСІЯ
ІНСТИТУТУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ
НАМН УКРАЇНИ.
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ТЕОРЕТИЧНІЙ ТА КЛІНІЧНІЙ
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ»
яка відбудеться 14-15 червня 2018 року у м. Дніпро.
НМФ внесений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та
науково-практичних конференцій,
які проводитимуться у 2018 році,
до розділу «Науково-практичні конференції» під №164.
У НМФ братимуть участь провідні науковці та фахівці
з України, Білорусі, Польщі, Німеччини.
Установа-організатор проведення НМФ:
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Державна
установа
«Інститут
гастроентерології
НАМН України»;
ГС «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів
травлення в Україні».
Місце проведення НМФ:
49044, м. Дніпро, вул. Шолом Алейхема , 4/26,
Єврейський діловий центр «Мєнора».

Реєстрація учасників НМФ:
14 червня 0800 - 0900

Учасники НМФ отримають сертифікат учасника.

Початок роботи НМФ:
14 червня 0900

Публікація матеріалів НМФ відбудеться в збірнику
«Гастроентерологія».

Мета проведення НМФ: ознайомлення з останніми
науковими досягненнями ДУ «Інститут гастроентерології
НАМН України».
До
участі
запрошуються
фахівці
наступних
спеціальностей: лікарі за фахом «Гастроентерологія», «Дитяча
гастроентерологія», «Терапія», «Загальна практика – сімейна
медицина», «Хірургія», «Ендоскопія».






Наукова тематика НМФ:
проблеми діагностики і лікування дифузних захворювань
печінки;
проблеми діагностики і лікування запальних захворювань
кишечника;
ожиріння у дітей;
діагноста і хірургічна мініінвазивна корекція сфінктерного
апарату верхніх відділів травного каналу.
Робочі мови НМФ: українська, російська, англійська.
Технічні засоби: мультимедійний проектор, світлодіодний екран
Форми участі у НМФ:








виступ із доповіддю;
стендова доповідь;
участь у засіданнях без доповіді.
Під час проведення НМФ відбудуться:
виставки, презентації;
круглі столи, прес-конференції ;
симпозіуми, телеміст.

Організаційний комітет НМФ.
Голова оргкомітету:
Степанов Ю.М. – директор ДУ «Інститут гастроентерології
НАМН України», проф, д.м.н.
Тел. (050) 056-78-42.
Члени організаційного комітету НМФ:
Діденко В.І. – заступник директора
гастроентерології НАМН України», к.м.н.
Тел. (050) 056-78-42.

ДУ

«Інститут

Гравіровська Н.Г. – провідний науковий співробітник.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України».
Тел. (098) 828-45-47.

