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Інформаційне повідомлення № 1 

про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму 

Всеукраїнської асоціації інфекціоністів на тему: “Епідеміологічні та клінічні 

ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах”,  

5-6 жовтня 2017 року, м. Житомир  

 

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної 

конференції і пленуму Всеукраїнської асоціації інфекціоністів на тему: 

“Епідеміологічні і клінічні ускладнення інфекційних та паразитарних хвороб у 

сучасних умовах”, яка відбудеться 5-6 жовтня 2017 року в м. Житомир. 

Конференція внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-

практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, що проводяться у 2017 році 

МОЗ і НАМН України.  

Основні питання, що будуть розглядатися на конференції:  

 Епідеміологічні особливості та ускладнення поширених інфекційних хвороб у 

сучасних умовах;  

 Розробка і впровадження комплексу науково-практичних та організаційно-

управлінських заходів, спрямованих на забезпечення постійного системного 

моніторингу за переносниками збудників трансмісивних хвороб, своєчасну 

епідеміологічну і клінічну їх діагностику;  

 Клінічні прояви нових та «екзотичних» інфекційних хвороб у дорослих і дітей;  

 Ускладнення інфекційних хвороб, їх рання діагностика, запобігання, лікування;  

 Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб: діагностика, тактика й алгоритми 

надання медичної допомоги на першому і другому рівнях;  

 Впровадження у практику нових інноваційних технологій діагностики і лікування 

розповсюджених інфекційних хвороб;  

 Необхідний обсяг лабораторних обстежень при виявленні інфекційного хворого 

на дільниці;  

 Актуальні питання специфічної і неспецифічної профілактики інфекційних і 

паразитарних хвороб у сучасних умовах;  

 Оптимізація фахової підготовки інфекціоністів, інтернів і сімейних лікарів з 

інфекціних хвороб.  

У дні роботи конференції відбудеться спеціалізована виставка медикаментів, 

медичного обладнання та інформаційних матеріалів.  

 

При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:  

тези слід набрати українською мовою в текстовому редакторі MS WORD версій 

6.0-9.0. Просимо надсилати тези в електронному варіанті електронною поштою: 



olivakhiv@ukr.net (кожні тези мають бути представлені окремим файлом) і 

роздруковані на білому папері на адресу оргкомітету.  

Обсяг тез – 2 сторінки машинопису, поля: зліва – 3 см, справа 1 см, зверху і 

знизу тексту – по 2 см. Шрифт Times New Roman, кегель (розмір шрифта) – 14, 

інтервал – 1,5.  

 

Оформлення тез здійснюється у такому порядку: 

– ініціали і прізвище авторів(а);  

– назва роботи великими літерами, жирним шрифтом; 

– назва установи, з якої вийшла робота, місто; 

– далі – з абзацу текст за зазначеною нижче структурою:  

Взірець:  
П.О. Пилипчук  

МАЛЯРІЙНА КОМА: ДІАГНОСТИКА І НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА  

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ 

 

Актуальність. 

Мета. 

Матеріали та методи. 
Результати та обговорення. (Не допускаються таблиці, рисунки). 

Висновки. 

 

Прикласти супровідний лист установи з рекомендацією до друку і підписом 

керівника. Під текстом тез обов’язкові підписи всіх авторів.  

Рукопис має бути ретельно вивірений і відредагований авторами. Оргкомітет не 

несе відповідальності за помилки авторів.  

Просимо надсилати тези на адресу оргкомітету до 1 червня 2017 року. 

 

Адреса для надсилання тез і листування  

Оргкомітет конференції, кафедра інфекційних хвороб, медуніверситет, Майдан 

Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.  

 

Контактні телефони в Тернополі:  

Президент ВАІ чл.-кор НАМНУ, проф. Михайло Антонович Андрейчин − тел. 

служб. (0352) 52-47-25,  

Секретар правління ВАІ доц. Олег Любомирович Івахів – тел. моб. 050-377-59-85; 

068-941-89-17. E-mаil: olivakhiv@ukr.net або infecdis@ukr.net 

 

Оплата за одні тези – 100 гривень. Збірник буде видано частково за рахунок 

спонсорських надходжень. 

Кошти за публікацію статей просимо перечислити на рахунок за такими 

реквізитами:  

Приватбанк, для поповнення на карту 5168 7420 1402 3778.  

У призначенні платежу необхідно вказати: одержувач Івахів О.Л., за публікацію 

тез, прізвище першого автора. 

Оргкомітет  
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