
                                                                           

             

                   

          Вих. №  19 від 27 листопада 2017 р.   

 

Офіційна інформація УАЛДВК! 

 

Шановні колеги, члени Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і 

косметологів! 

       ІІІ (Х) з’їзду УАЛДВК, який відбувся 22-23 листопада 2017 р. у м. Львові 

уже належить історії. 

       Згідно з офіційними реєстраційними списками в роботі з’їзду брали 

участь 596 лікарів-дерматовенерологів, в тому числі  285 делегатів від всіх 28 

регіональних осередків УАЛДВК та 311 гостей.   

          Тези з’їзду будуть надруковані на шпальтах чергового номеру журналу 

УАЛДВК. 

          Хочу подякувати всім доповідачам, вітчизняним та зарубіжним ( 

науковцям і практичним лікарям) за представлені різнопланові доповіді з 

актуальних проблем дерматовенерології, які сприяли підвищенню рівнів 

знань лікарів, а також були корисними в плані обміну досвідом. 

          Дякую учасникам з’їзду за активну професійну та громадянську 

позицію а також одностайну підтримку щодо подальшого відстоювання 

інтересів  нашої медико- соціально значимої служби та збереження 

диспансерного методу надання дерматовенерологічної допомоги населенню 

України. 

Висловлюю подяку та пошану  Почесним гостям з’їзду, які знайшли 

можливість бути на відкритті з’їзду та їх привітання, зокрема заступнику 

голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, 

народному депутату України Мусію О.С., директору департаменту охорони 

здоров’я Львівської облдержадміністрації Микичак І.В., проректору з 

лікувальної роботи Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького  професору Базилевичу А.Я. 

           Особливу подяку висловлюю господарям нашого фахового з’їзду 

УАЛДВК, зокрема членам наукового оргкомітету:  голові Львівського 

обласного осередку Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і 

косметологів, головному позаштатному спеціалісту ДОЗ ЛОДА зі 

спеціальності «Дерматовенерологія», завідувачу кафедри дерматології, 

венерології ЛНМУ імені Данила Галицького д.мед.н, доценту Сизон О.О.,  

головному лікарю Львівського обласного шкірно-венеричного диспансеру 

Вісьтак Я.В., завідувачу  першого відділення Львівського ОШВД Сірій О.Т. а 

також членам виконавчого оргкомітету: Возняк І.Я. – к.мед.н, асистент 

кафедри кафедри дерматології , венерологіїЛНМУ імені Данила Галицького; 
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Дашко М.О. – к.мед.н, асистент кафедри кафедри дерматології , 

венерологіїЛНМУ імені Данила Галицького;Чаплик-Чижо І.О. – асистент 

кафедри кафедри дерматології, венерології ЛНМУ імені Данила 

Галицького;Асцатуров Г.Є. – к.мед.н., доцент кафедри кафедри дерматології, 

венерології ЛНМУ імені Данила Галицького;Білинська О.А. – к.мед.н., доцент 

кафедри кафедри дерматології,венерології ЛНМУ імені Данила 

Галицького;Бабак І.Д. – к.мед.н., доцент кафедри кафедри дерматології, 

венерології ЛНМУ імені Данила Галицького;Вольбин С.В. – к.мед.н., доцент 

кафедри кафедри дерматології, венерології ЛНМУ імені Данила Галицького; 

Зайченко Я.О. – к.мед.н., доцент кафедри кафедри дерматології, венерології 

ЛНМУ імені Данила Галицького за чітку  організаційно-методичну роботу , 

гостинність і турботу та культурну програму для делегатів і гостей з’їзду. 

          Переконаний, що ці слова вдячності господарям ІІІ(Х) з’їзду УАЛДВК 

підтримують усі делегати та гості, які брали участь в роботі нашого чергового 

фахового науково-практичного заходу. 

 

 

   З глибокою повагою,  

 

Президент Української  

асоціації лікарів-дерматовенерологів 

і косметологів,  завідувач кафедри 

дерматології та венерології Національного 

медичного університету імені О.О.Богомольця,  

професор                                                                                В.І.СТЕПАНЕНКО 


