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Інформаційне повідомлення

Вельмишановні колеги!
Відповідно до розділу «Науково-практичні конференції» і пункту № 279
«Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій,
наукових семінарів, які будуть проводитися у 2018 році» Національна медична
академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра педіатрії №1
НМАПО імені П.Л. Шупика за підтримки Національної дитячої спеціалізованої
лікарні «ОХМАТДИТ» та Асоціації педіатрів Київської області запрошують вас
взяти участь у роботі ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною
участю за темою: «Педіатрія – на все життя!», присвяченої 100-річчю з дня
заснування НМАПО імені П. Л. Шупика і 100-річчю з дня заснування
кафедри педіатрії №1, яка відбудеться 15-16 листопада 2018 року в м. Києві.
Тематика конференції включатиме проблемні питання діагностики, лікування і
профілактики широкого кола захворювань дитячого віку.
У рамках конференції будуть проведені окремі секції з питань дитячої
алергології та аутоімунної патології у дітей, а також секція молодих вчених.
Робота конференції буде проводитися у вигляді доповідей, міні-лекцій
провідних фахівців з різних розділів педіатрії, майстер-класів, дискусій.
Для участі у конференції запрошуються лікарі-педіатри, дитячі алергологи,
пульмонологи, імунологи, ревматологи, гастроентерологи, неонатологи, інші
фахівці дитячої медицини та лікарі загальної практики–сімейної медицини,
організатори дитячої охорони здоровʼя, завідувачі і викладачі кафедр дитячої
медицини.
Просимо до 01 жовтня 2018 року (і не пізніше) надіслати назви доповідей
(тривалістю не більше 10-15 хвилин) на електронну адресу кафедри педіатрії
№ 1: kafedra.ped1@gmail.com або на адресу оргкомітету: вул. Дорогожицька,
9, м. Київ, 04112, НМАПО імені П.Л. Шупика або вул. Чорновола, 28/1, корпус
13, 01135, НДСЛ «ОХМАТДИТ», кафедра педіатрії №1 НМАПО імені П.Л.
Шупика. У заявці вказати прізвище, ім’я, по-батькові усіх авторів, їх посаду, вчене
звання і ступінь, місце роботи, місто, країну.
Місце проведення заходу: м. Київ, 04112, вул. Дорогожицька, 9, актова зала.
За довідками звертатися:
тел.: (044) 236 – 21 - 97;
тел.-факс: (044) 238 – 77 - 11
Завідувач кафедри педіатрії № 1
Професор

E-mail : kafedra.ped1@gmail.com
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