
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Український центр наукової медичної інформації  

та патентно-ліцензійної роботи  

(Укрмедпатентінформ)  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
 

  

 
 

 
ПРО ДОДАТКОВЕ ВКЛЮЧЕННЯ  

ДО РЕЄСТРУ З’ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ ТА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ,  

ЯКІ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ У 2016 РОЦІ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО 

ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНИХ 

НАСТАНОВ З ДІАГНОСТИКИ І 

ЛІКУВАННЯ ШКІРНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ІНФЕКЦІЙ, ЩО 

ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА 

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ» 
 

19-20 жовтня 2016 року ,  

м. Тернопіль  

 

 
м. Київ 

 

№ 18-ф-2016 



Члени оргкомітету: 
Андрейчин  М.А. - завідувач кафедри інфекційних хвороб з  

епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами 

Тернопільського  державного медичного університету 

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, чл.-кор. НАМН України, 

професор. 

Тел. (067) 92-69-367. 

 

Галникіна С.О. – професор кафедри інфекційних хвороб з  

епідеміологією , шкірними та венеричними хворобами 

Тернопільського  державного медичного університету 

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, професор.  

Тел. (067) 965-38-31. 

 

Коган Б.Г. – д виконавчий директор Української асоціації 

лікарів-дерматовенерологів і косметологів, професор кафедри 

дерматології та венерології Національного медичного 

університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України, д.м.н., 

професор.  

Тел. (050) 410-02-04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інформаційний лист №18-ф-2016 Підписано до друку  26.05.2016 

Друк. арк. 0,13.  Обл.-вид. арк. 0,08. Тир. 106 прим. 

Відповідальний за випуск: Мислицький О.В. 

Фотоофсетна лаб. Укрмедпатентiнформ МОЗ України,      

 04655, Київ, проспект Московський, 19 (4 поверх) . 

Шановні колеги! 
 

Повідомляємо Вас про додаткове включення до  

Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2016 році  

та запрошуємо до участі у науково-практичній конференції  

з міжнародною участю 

 

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 

КЛІНІЧНИХ НАСТАНОВ З ДІАГНОСТИКИ І 

ЛІКУВАННЯ ШКІРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА 

ІНФЕКЦІЙ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ 

СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»,  
 

яка відбудеться 19-20 жовтня 2016 року у м. Тернопіль.  
 

 

У заході братимуть участь провідні науковці та фахівці  

з України, Білорусі, Швеції, Польщі, Латвії, Естонії та Німеччини.  
 

 

Установи-організатори проведення заходу: 
 

 Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і 

косметологів; 

 Тернопільський державний медичний університету 

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 

МОЗ України. 

 

Місце проведення заходу: 

46001, м. Тернопіль,  Майдан Волі, 1  

Тернопільський державний медичний університет 

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України 

Центральний корпус, актова зала. 

 

 

 



Реєстрація учасників заходу:  
 

19 жовтня 08
00

 - 10
00

 

 
Початок роботи заходу:  

19 жовтня 10
00

 

 

Мета заходу: розгляд та обговорення питань 

функціонування дерматовенерологічної служби в умовах 

розвитку страхової медицини та лікарського самоврядування в 

Україні. 

 

До участі запрошуються фахівці наступних 

спеціальностей: лікарі за фахом «Дерматовенерологія», 

«Акушерство та гінекологія», «Урологія», «Загальна практика 

– сімейна медицина». 

 

Наукова тематика заходу: 
 

 підходи до розробки національних клінічних настанов з 

діагностики і лікування інфекцій, що передаються 

статевим шляхом з урахуванням європейського досвіду; 

 діяльність, заходи та завдання Української асоціації 

лікарів-дерматовенерологів і косметологів в умовах 

розвитку страхової медицини та лікарського 

самоврядування в Україні; 

 новітні дані з актуальних проблем дерматології. Актуальні 

питання етіопатогенезу, клініки, діагностики та лікування 

інфекцій, що передаються статевим шляхом. 

 

Робочі мови заходу: українська, англійська. 
 

Технічні засоби: мультимедійний проектор. 

 

Форми участі у заході: 
 

 виступ із доповіддю; 

 стендова доповідь; 

 участь у засіданнях без доповіді. 

 

 

Під час проведення заходу відбудуться: 

 виставки, презентації; 

 спеціалізовані засідання фахівців зі спеціальності 

«Дерматовенерологія»; 

 круглі столи, прес-конференції 

 

Учасники заходу отримають: сертифікат та інформаційні 

матеріали конференції. 

 

Матеріали заходу будуть опубліковані  в Українському журналі 

дерматології, венерології, косметології 

 

Організаційний комітет заходу. 

Голова оргкомітету: 
Степаненко В.І. - президент Української асоціації лікарів-

дерматовенерологів і косметологів, головний позаштатний 

спеціаліст МОЗ України зі спеціальності 

«дерматовенерологія», завідувач кафедри дерматології та 

венерології Національного медичного університету 

ім. О.О.Богомольця МОЗ України, д.м.н., професор. 

Тел. (050) 380-31-56. 

 

Особа відповідальна за проведення: 

Хара О.І. - віце-президент Української асоціації лікарів-

дерматовенерологів і косметологів , головний позаштатний 

спеціаліст УОЗ Тернопільської облдержадміністрації зі 

спеціальності «дерматовенерологія», головний лікар КУ 

«Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний 

диспансер» Тернопільської обласної ради , доцент кафедри 

інфекційних хвороб з епідеміологією , шкірними та 

венеричними хворобами Тернопільського державного 

медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 

доцент. 

Тел. (067) 926-93-67. 

 


