ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №2
Шановні колеги!
У зв‘язку із продовженням адаптивного карантину в Україні до 31 жовтня 2020
р. у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 760
«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2», згідно рішення Президії Правління ГО «УГА» від 7 вересня
2020 р. VІІІ з’їзд ГО «Українська гастроентерологічна асоціація» перенесено до
нормалізації епідеміологічної ситуації в Україні.
24-25 вересня 2020 р. у м. Дніпрі відбудеться науково-практична конференція з
міжнародною участю «ХІІ Український гастроентерологічний тиждень».
Організатори заходу:
- ГО «Українська гастроентерологічна Асоціація» (УГА);
- ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України».
Місце проведення: м. Дніпро, Діловий центр «Менора»,
вул. Шолом-Алейхема, 4/26.
Наукова тематика:
- діагностика, лікування та профілактика захворювань органів травлення;
- етіологія та патогенез хвороб органів травлення (експериментальні та клінічні
дослідження);
- новітні технології хірургічного лікування (у т.ч. мініінвазивного) патології органів
травлення;
- діагностика, лікування та профілактика захворювань органів травлення у дітей;
- нутріціологія та лікувальне харчування при захворюваннях органів травлення;
- епідеміологія захворювань органів травлення.
Наукова програма передбачатиме пленарні та секційні засідання, сателітні симпозіуми, у
т.ч. у формі дискусійної панелі та телемостів.
У роботі конференції візьмуть участь провідні вчені України та світу, представників від
президії Об‘єднаної європейської гастроентерологічної Асоціації.
Будуть оголошені результати конкурсу наукових робіт молодих вчених з гастроентерології
та нагороджені переможці.
Захід внесений до «Реєстру конгресів, з‘їздів, симпозіумів, науково-практичних
конференцій, які проводитимуться в Україні у 2020 р.».
Робочі мови: українська, російська, англійська.
Участь безкоштовна. По закінченню роботи конференції учасники отримають
сертифікати (10 балів) у відповідності до наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446, які
враховуються при атестації лікарів.
Запрошуються гастроентерологи, дитячі гастроентерологи, лікарі загальної практики,
сімейні лікарі, терапевти, педіатри, хірурги, проктологи, дієтологи, сонологи та ендоскопісти та
лікарі інших спеціальностей.
Ті лікарі, які прийматимуть участь у режимі онлайн, мають зареєструватись за посиланням:
https://forms.gle/CjPirVrcenkKtx956
Науково-практична конференція буде проходити з дотриманням належних
карантинних вимог, які регламентовані постановами Кабінету Міністрів України та
наказами МОЗ України.
З усіх питань звертатися в Оргкомітет конференції:
Секретар УГА
Заст. директора ДУ «Інститут
к.мед.н. Гравіровська
к.мед.н., доцент Гопко
гастроентерології НАМНУ» з
Ніна Георгіївна
Олександр Феліксович
наукової роботи, к.мед.н.
e-mail:
e-mail: olgopko@gmail.com
Діденко Володимир Ізотович.
gastro.grav@gmail.com
тел.: 0975122676
e-mail: vladdidenko23@gmail.com
тел.: 0501349254;
тел.: 0503200825; 0675601228
0988284547

