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                                                             Головним  хірургам департаментів/ 

Управлінь охорони здоров’я  ОДА 

                                                                        

Шановні колеги! 

 По узгодженню з Президентом Асоціації хірургів України, член-

кореспондентом НАМН України, професором Усенко О.Ю.  звертаюсь до  Вас  

з проханням взяти під особистий контроль формуванням  cкладу делегацій 

фахівців різних спеціальностей (лікарі – хірурги, проктологи, онкологи, 

гастроентерологи, дитячі хірурги, лікарі – анестезіологи – реаніматологи, 

ендоскопісти та інші спеціалісти, в тому числі лікарі первинної ланки охорони 

здоров’я) Вашого регіону, які прийматимуть участь у роботі  Науково- 

практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної хірургії і коло- 

проктології» за міжнародною участю, присвяченої 110-річчю з дня 

заснування Товариства хірургів м. Києва і Київської області  та до 10 

листопада 2018 р. надати про це інформацію (Моб. тел.- (093) 330 70 22, 

електронна адреса – mzakharash@gmail.com). Необхідна інформація 

направлена і на адресу Керівників Департаментів/Управлінь охорони 

здоров’я ОДА. Мінімальна кількість делегатів  від Вашого регіону  - 20 осіб. 

Підставою  для відрядження для участі в роботі конференції є Реєстр 

МОЗ України з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які 

проводяться в 2018 році.  

За можливості, прошу надати поіменну інформацію щодо делегатів, 

участь яких у роботі конференції спонсоруватимуть фірми. 

З приводу попередньої  реєстрації, поселення в готелі « Братислава», де 

буде проходити конференція,  участі у товариській зустрічі  слід  звертатися до 

Технічного організатора з’їзду: 



 

 
ТОВ «Ворлдсервіс Груп», Україна, Київ. Тел. +38(044) 520 27 27.  

Ігор Дзуєнко    -  Моб. тел.: (067) 209 08 59; 

  Ніна Дзуєнко   - Моб.  тел.:  (067) 209 69 07;   

Маргарита Лагунова        - Моб. тел.: (067) 240 71 61. 

Додаткову інформацію, в тому числі щодо попередньої реєстрації 

учасників конференції, попередньої Програми конференції можна 

отримати на сайті: ukrproctology.org 

 

Прошу Вас проінформувати мене одразу ж і про отримання даного 

листа. 

 

З повагою, 

 

Голова Товариства ,  Президент Асоціації  

колопроктологів України 

член-кор. НАМН України, професор                                       М.П. ЗАХАРАШ  

 

29  жовтня 2018 р.                                                                 


