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Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної
конференції і пленуму Всеукраїнської асоціації інфекціоністів на тему: «Природноосередкові, емерджентні та ре-емерджентні інфекції», які відбудуться 14-15 травня
2020 року, м. Львів.
Конференція подана до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науковопрактичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, що проводяться у 2020 році
МОЗ і НАМН України.
Основні питання, що будуть розглядатися на конференції:
– епідеміологічні і клінічні особливості, діагностика, лікування і профілактика
нової коронавірусної інфекції CОVID-2019;
– епідеміологічні та клінічні особливості природно-осередкових інфекцій та
інвазій, зокрема бореліозів, кліщового енцефаліту, лептоспірозу, малярії, туляремії,
опісторхозу та ін. у сучасних умовах;
– методи діагностики і диференційна діагностика природно-осередкових
інфекцій та інвазій у дітей і дорослих;
– епідеміологічні та клінічні особливості емерджентних інфекцій, таких як
пташиний грип А (H1N1), пандемічний грип, спричинений вірусом
A/California/04/09, гарячка Ебола, геморагічна гарячка Крим-Конго, гарячка
Західного Нілу, геморагічна гарячка денге та ін. і ре-емерджентних інфекційних
хвороб (сальмонельоз, ешерихіоз, лістеріоз, кампілобактероз, кір, вітряна віспа та
ін.).
– ускладнення зазначених вище інфекційних хвороб, їх рання діагностика,
лікування;
–
раціональне
застосування
нових
етіотропних,
імунотропних,
дезінтоксикаційних та інших засобів у комплексному лікуванні хворих;
– біобезпека країни в умовах загрози занесення збудників особливо небезпечних
інфекційних хвороб;
– сучасні профілактичні заходи щодо природно-осередкових, емерджентних і
ре-емерджентних інфекційних хвороб;

– підвищення знань з природно-осередкових, емерджентних і ре-емерджентних
інфекційних хвороб лікарів загальної практики – сімейної медицини, особливо
закладів охорони здоров’я, що розташовані в сільській місцевості;
– інші актуальні питання клінічної та профілактичної інфектології;
– оптимізація додипломного і післядипломного викладання інфекційних хвороб.
У дні роботи конференції відбудеться спеціалізована виставка медикаментів,
медичного обладнання та інформаційних матеріалів.
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