
Перше інформаційне повідомлення 

                              Шановні колеги! 

Інформуємо Вас про проведення  та запрошуємо взяти участь у 

науково-практичній конференції, яка ввійшла до «Реєстру з’їздів, конгресів, 

симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 

2018 році»,  МОЗ та НАМН України ( № 296 ):  «Актуальне питання гігієни 

праці та професійних захворювань (до 90-річчя з заснування ДУ 

«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України», яка 

відбудеться 4 грудня 2018 року на базі інституту за участю науковців і 

лікарів з гігієни праці, профпатологів та інших фахівців в галузі 

профілактичної і клінічної медицини, представників промислових 

підприємств України та громадських організацій.   

   МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: На підставі досягнень  та перспектив 

розвитку вітчизняної та світової медицини праці обговорити та  

рекомендувати до втілення Концепції відновлення системи медицини праці в 

Україні та здійснення профілактичних заходів із запобігання  професійним 

захворюванням і професійним отруєнням  у працівників, зайнятих на 

виробництвах з шкідливими умовами праці, визначити шляхи подолання  

існуючих проблем медицини праці з наданням пріоритету профілактиці.  

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

- Творча спадщина академіка Ю.І.Кундієва; 

- Медицина праці в сучасний період, проблеми та шляхи їх 

подолання; 

- Фактори виробничого і навколишнього  середовища у формуванні 

здоров’я працюючого населення; 

- Реформування медичної галузі, в т.ч. профпатологічної служби; 

- Діагностика, лікування професійних захворювань; 

- Реабілітація хворих, що мають професійні захворювання, та 

психофізіологічна реабілітація учасників АТО; 

- Кадрове забезпечення медицини праці. 

 

Установа-організатор проведення заходу: ДУ «Інститут медицини 

праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України». 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Матеріали конференції будуть видані у вигляді статей в «Українському 

журналі з проблем медицини праці». 

Вимоги до оформлення статей викладені на сайті:imtuik.org.ua 

 

 

  



РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА науково-практичної 

конференції «Актуальне питання гігієни праці та професійних 

захворювань (до 90-річчя з заснування ДУ «Інститут медицини праці 

імені Ю.І. Кундієва НАМН України»,  

4 грудня 2018 року,  м.Київ 

Форма участі 1. Участь без доповіді, доповідь 

2. Публікація 

Країна, місто  

Призвіще, ім’я, по батькові  

доповідача 

 

Назва доповіді  

Установа, заклад, організація, посада  

Поштова адреса, індекс, телефон, e-

mail 

 

Необхідність оснащення (вказати) 1. Мультимедійний проектор 

2.  Інше (вказати) 

Замовлення готелю Так (одномісний, двомісний) 

Ні (потрібне підкреслити) 

 

Останній термін прийому заявок – 01 жовтня 2018 року 

 

З питань організації і проведення конференції звертатись до 

оргкомітету за адресою: 01033,  м. Київ, вул. Саксаганського, 75, ДУ 

«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України», тел.: 044-

284-34-27, факс: 044-289-66-77, e-mail: yik@nanu.kiev.ua 

Чернюк Володимир Іванович, тел. 044-284-34-27, e-mail: 

yik@nanu.kiev.ua 

Нагорна Антоніна Максимівна, тел. 097-31-274-31 

Бобко Наталія Андріївна, тел.: 067-443-58-49,  e-mail:  

nbobko@bigmir.net 

Кононова Ірина Георгіївна, тел.: 067-585-41-55,  e-mail:  ntgu@ukr.net 

Соколова Марина Петрівна, тел. 067-745-20-33, e-mail: 

mishel001@gmail.com 

Відповідальний з питань трансферу та розселення:  

Назаренко Василь Іванович, тел. 050-385-68-80,  e-mail: 

vinazar@ukr.net 

 
 

         Оргкомітет 
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