
Другий національний форум буде проводитись в 
режимі пленарних та секційних засідань, де планується 
представлення усних доповідей та стендових повідомлень. 
Оргкомітет залишає за собою право визначати характер 
доповіді учасника (пленарна чи секційна), для чого необхідно 
попередньо надати доповідь до оргкомітету Форуму.

Робочі мови Другого національного форуму:  
українська, російська, англійська.

Матеріали тез або статті, копію квитанції про сплату з 
зазначенням прізвища учасника потрібно прикріпити до 
реєстраційної форми. 

ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ  
ОРГКОМІТЕТУ:

учений секретар ДУ «ІМІ НАМН»  
Воронкіна Ірина Анатоліївна 

віце-президент ВГО «Українське товариство фахівців  
з імунології, алергології та імунореабілітації»  
Курченко Андрій Ігорович

З усіх організаційних та фінансових питань стосовно можливості 
залучення до проекта, звертайтесь будь ласка до технічного 
організатора заходу ТОВ «Юстон Інфо»: 

Ганна Ткач 097 392-37-01,  
a.tkach@yuston.info  

Владислав Пшеничний 097 195-41-41, 
director@yuston.info

ДРУГИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ФОРУМ 
імунологів, алергологів, мікробіологів та 
спеціалістів клінічної медицини, присвячений 
175-річчю з дня народження І.І. Мечникова  
(за участю міжнародних спеціалістів)

16–17 вересня 2020 року
м. Харків

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У ФОРУМІ  
(ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК) СТАНОВИТЬ:

ФОРМА УЧАСТІ
УЧАСНИКИ

члени ВГО «УТФІАІ» інші учасники

ОЧНА УЧАСТЬ  
(включає публікацію та вартість збірника тез, отримання матеріалів конференції, 
сертифікату та ін.)

300 грн 400 грн

ЗАОЧНА УЧАСТЬ (публікація тез) 200 грн 250 грн

ЗАОЧНА УЧАСТЬ  
(публікація тез та поштова пересилка збірника тез та сертифіката)

260 грн 310 грн

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У ТОВАРИСЬКІЙ ВЕЧЕРІ, яка планується 16 вересня 2020 р.,  
СКЛАДАЄ 500 ГРИВЕНЬ ДЛЯ ВСІХ ДЕЛЕГАТІВ.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДУ «ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ім. І. І. МЕЧНИКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»

ВГО «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФАХІВЦІВ З ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ»

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ЗБІРНИК ТЕЗ-ДОПОВІДЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ, додаток до 
журнала «ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І 
ПРАКТИКА»

публікація 1 тези-доповіді для членів ВГО «УТФІАІ» 
200 грн,  
для інших учасників – 250 грн. 

Журнал «ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ:  
НАУКА І ПРАКТИКА»

https://immunology.org.ua/index.php/journal/about/submissions

250 грн (1 стор. статті А4) 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ  
«Аннали Мечниковського Інституту» 
http://www.imiamn.org.ua/journal.htm

150 грн (1 стор. статті). 

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції

«Другий національний форум імунологів, алергологів, 
мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини, 
присвячений 175-річчю з дня народження І.І. Мечникова  
(за участю міжнародних спеціалістів)», 

яка відбудеться  

16–17 ВЕРЕСНЯ 2020 року у м. Харків
(Реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 497 від 13.09.2019 р.).

Проведення заходу узгоджено з НАМН України, затверджено МОЗ України та внесено до Реєстру з’їздів, 
конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2020 році.

ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
МІСЦЕ 
ПРОВЕДЕННЯ
актова зала ДУ «Інститут мікробіології 
та імунології ім. І.І. Мечникова  
Національної академії медичних наук 
України» (м. Харків)

До участі запрошуються фахівці з 
імунології, алергології, дерматології, 
гінекології, репродуктології, урології, 
сімейної медицини, інфекціоністи, 
генетики, паразитологи, мікробіологи, 
лікарі-лаборанти.

НАПРЯМИ РОБОТИ ДРУГОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО ФОРУМУ:
• Проблеми фундаментальної, клінічної та лабораторної імунології та 

алергології
• Актуальні питання теорії і практики боротьби з інфекційними 

хворобами. Соціально значущі, емерджентні та реемерджентні 
інфекції

• Первинні і вторинні імунодефіцити
• Імунологія репродуктивного здоров’я
• Загальна мікробіологія: систематика, екологія, фізіологія, біохімія 

мікроорганізмів
• Медична мікробіологія: біологічні властивості і роль мікроорганізмів 

та їх асоціацій при інфекційних і соматичних захворюваннях
• Вірусологія, молекулярна генетика
• Сучасна паразитологія в гуманній та ветеринарній медицині
• Антибіотикотерапія та антибіотикорезистентність
• Стан, перспективи розробки, стратегія використання імунобіологічних, 

промікробних, про- та пребіотичних препаратів на сучасному етапі
• Раціональна фармакотерапія імунопатологій і алергічних захворювань 

у дітей і дорослих
• Імуномоделююча та імунотропна терапія
• Актуальні питання вакцинопрофілактики
• Біотехнологія і генна інженерія
• Імунологічні аспекти дерматології
• Імунологічні аспекти геронтології

ПЕРВИННА 
РЕЄСТРАЦІЯ  
ДЛЯ УЧАСТІ У ДРУГОМУ 
НАЦІОНАЛЬНОМУ ФОРУМІ:

Для участі у Другому 
національному форумі 
необхідно  
до 15 серпня 2020 року  
зареєструватися за 
посиланням: 
http://yuston.info/ivent1.html 

ТОВ «Юстон Інфо» 
ЄДРПОУ 43486440 
UA 653052990000026009036217849  
ПриватБанк 

Призначення платежу:  
«Участь у конференції»

info@yuston.info – для листувань
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