МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНФЕКЦІОНІСТІВ»
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Інформаційне повідомлення № 2
про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів
на тему: “Медична допомога інфекційним хворим в умовах реформування галузі
охорони здоров’я” і навчально-методичної наради завідувачів кафедр інфекційних
хвороб вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
18-19 травня 2017 року в м. Умань, Черкаська область
Вельмишановні колеги!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у всеукраїнській науково-практичній
конференції, яка відбудеться 18-19 травня 2017 р. у конференц-залі готелю
«Фортеця», за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Фортечна, 52.
Відкриття конференції – 18 травня о 10-ій годині у конференц-залі готелю
«Фортеця».
Реєстрація учасників конференції  17 травня з 8.00 до 20.00 у холах готелів
за місцем проживання, 18 травня з 8.00 до 10.00 у холі готелю «Фортеця».
Зустріч учасників конференції буде організовано на автовокзалі м. Умань.
Просимо учасників конференції для організації Вашої зустрічі повідомити
оргкомітет до 1 травня 2017 року про дату і час приїзду, кількість гостей. Просимо
також заздалегідь придбати квитки на зворотний шлях.
Організаційний внесок – 100 грн (включає отримання програми,
сертифіката учасника).
Проживання в 1-2-місних номерах готелів: «Фортеця» (м. Умань, вул.
Фортечна, 52), «Гонтів Яр» (с. Піковець, вул. Уманська, 148), вартість відповідно
від 220 до 400 грн за 1 місце за добу. Сніданок входить у вартість номеру; обід
(18.05) – 100 грн. Дружня вечеря – 300 грн.
17.05.2017 р. о 14.00, 15.00, 15.30 будуть організовані екскурсії в
національний дендрологічний парк «Софіївка».
Всеукраїнську науково-практичну конференцію внесено до Реєстру з’їздів,
симпозіумів і науково-практичних конференцій, що проводяться у 2017 році МОЗ
і НАМН України. Запрошення від оргкомітету, згідно з вимогами чинних
директивних документів, є підставою для відрядження.
Адреса оргкомітету і телефони для довідок:
у Тернополі:
президент Всеукраїнської асоціації інфекціоністів чл.-кор. НАМНУ, проф.
Андрейчин Михайло Антонович, тел. сл.: (0352) 52-47-25;

секретар правління ГО «ВАІ», доц. Олег Любомирович Івахів − тел. моб. 050377-59-85; 068-941-89-17; е-mаil: olivakhiv@ukr.net або infecdis@ukr.net
у Черкасах:
Директор КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» ЧМР, обласний
позаштатний інфекціоніст Світлана Іванівна Волгіна − тел. сл.: (0472) 64-03-52;
тел. моб. 050-443-64-74; 067-472-33-17.
Лікар-методист КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» ЧМР Ірина
Олексіївна Рудень − тел. служб. (0472) 50-52-48; тел. моб. 050-960-25-79; 063-34350-16; е-mаil: inf_lik@i.ua
Оргкомітет

