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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
Міністерство охорони здоров’я України 

Національна академія медичних наук України  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця  

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України» 
ТОВ «Юстон Інфо» 

 
 

Запрошуємо Вас взяти участь в онлайн науково-практичній конференції  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ: 

ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ», 
яка відбудеться 17 лютого 2021 р.   

 
Конференція проводиться згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 
конференцій, які проводитимуться у 2021 році. 
 
Сертифікат учасника – 15 балів БПР. Бали зараховуються при атестації відповідно до            
наказу МОЗ від 22.02.2019 №446.  
 

      ОСНОВНІ  ПРОГРАМНІ  ПИТАННЯ 
● Covid 19 
● Загальні питання діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів 
● Проблемні питання кардіології, гастроентерології, пульмонології, нефрології, 

гематології, імунології, ендокринології, флебології, проктології, нутриціології 
● Сучасні міжнародні стандарти діагностики і лікування захворювань внутрішніх 

органів 
а саме:  
серцево-судинна патологія, хвороби стравоходу, хвороби печінки, хвороби кишечника та 
кишкова мікробіота, синдром подразненого кишківника, хвороби нирок, неврологічні 
розлади, когнітивні порушення, синдром хронічної втоми, алергічний риніт, бронхіальна 
астма, пневмонія, хронічний танзиліт, хронічний синусит, хронічний риніт, імунна 
система, інфекції сечостатевої системи, медикаментозна алергія, медична генетика,  
лабораторна діагностика  

 
 

Учасники – терапевти, сімейні лікарі, кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, 
імунологи, нефрологи, гематологи, алергологи, флебологи, проктологи, нутриціологи 
 
Участь для лікарів БЕЗКОШТОВНА.  
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Модераторки:  Мойсеєнко В.О., д.мед.н., професорка кафедри пропедевтики внутрішньої 
медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця 
Губська О.Ю., д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри терапії, 
інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти 
НМУ імені О.О. Богомольця, президент УАФМ 
Манжалій Є.Г., к.мед.н, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої 
медицини НМУ ім.  А.А.  Богомольця 
 
 

Доповідачі:        Мойсеєнко В.О., д.мед.н., професорка кафедри пропедевтики 
внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця 
Губська О.Ю., д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри терапії, 
інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти 
НМУ імені О.О. Богомольця, президент УАФМ 
Соловйова Г.А., д.мед.н., керівник гастроцентру МЦ «Універсальна 
клініка» «Оберіг» 
Селюк М.М., к.мед.н., професор кафедри терапії Української військової 
академії  
Манжалій Є.Г., к.мед.н, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої 
медицини НМУ ім.  А.А.  Богомольця 
Турова Л.О., к.мед.н., старший науковий співробітник кафедри клінічної 
імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ імені О.О. 
Богомольця 
Мальцев Д.В., к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та клінічної 
медицини НМУ ім. О.О. Богомольця, секретар Асоціації фахівців з 
нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації 
Борис О.М., д.мед.н, професор, директор клініки репродуктивних 
технологій УДІР 
Чернявський В.В., д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №1 
НМУ імені О.О. Богомольця  
Ромащенко О.В., д.мед.н., професор ДУ «Інститут урології НАМН 
України»  
Волянський А.Ю., д.мед.н, завідувач лабораторії імунореабілітології ДУ 
«Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» 
Ліщук-Якимович Х.О., к.мед.н., головна позаштатна спеціалістка 
Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.  
 

В рамках конференції буде опублікований збірник тез-доповідей (додаток до фахового 
журналу «Актуальні проблеми нефрології»). Всіх бажаючих запрошуємо прийняти участь. 
Вартість 1 тези-доповіді – 300 грн (вартість включає пересилка Укрпоштою).  
 
Тези приймаються до 1 лютого 2021 року.  
 
 
 
 
 
 

При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог: 
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• тези мають відповідати тематиці конференції; 
• до опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше; 
• обсяг тез – до 2-х сторінок машинопису, текст тез друкується на аркуші паперу             

формату А-4 (210х297 мм), поля: зліва - 3см, справа-1см, зверху і знизу тексту по 2 см;                
файли у форматі MS Word, шрифт TimesNewRoman, кегель (розмір шрифту) - 14, інтервал             
- 1,5, без ручних перенесень. 

Оформлення тез здійснюється у такому порядку: 
• ініціали та прізвище авторів(а); 
• назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); 
• назва установи (закладу), де виконана робота, місто, країна; 
• текст тез. 
Роботи, що не відповідають вимогам або не представлені у встановлений термін, не            

розглядаються. 
Автори несуть повну відповідальність за достовірність наведеної інформації. 
 
 

Оплата за тези:  
Оплату за тези прохання перерахувати за наступними реквізитами:  
ТОВ «Юстон Інфо» 
р/р UA 653052990000026009036217849  
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
 
Формулювання платежу - участь у конференції. 
 

Організатор - ТОВ «Юстон Інфо»: 
Ганна Ткач 097 392-37-01, a.tkach@yuston.info 
Владислав Пшеничний 097 195-41-41, director@yuston.info  
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