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Інформаційний лист 
 

Повідомляємо, що згідно з «Реєстром з’ їздів, конгресів, симпозіумів , науково – практичних 

конференцій і наукових семінарів, які проводитимуться у 2017 році », який затверджений 

Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації 

29-30 червня – 1 липня  2017 року у м. Ужгород відбудеться  
науково- практична конференція  

«Карпатські читання - 2017 » 
 
Конференція організована Ужгородським національним університетом, під егідою 

МОЗ України, НАМН України, за підтримки ГО «Українська асоціація боротьби з 
інсультом». 

Програмою конференції передбачені лекції, наукові доповіді, дискусії та освітні 
програми для фахівців з питань профілактики, надання медичної допомоги та реабілітації 
хворим з неврологічною патологією, найбільша увага приділяється питанням стандартизації 
надання медичної допомоги та реабілітації пацієнтам з неврологічною патологією та 
впровадження їх у практичну охорону здоров’я. 

Програмою конференції передбачені лекції, наукові доповіді, дискусії та освітні 
програми для фахівців з питань профілактики, надання медичної допомоги та реабілітації 
хворим з неврологічною патологією, найбільша увага приділяється питанням стандартам 
надання медичної допомоги та реабілітації пацієнтів з інсультом та впровадження найкращої 
медичної практики у сферу громадського здоров’я. 

Зважаючи на мультидисціплінарність проблеми інсульту, в рамках конференції, 
зокрема, 1 липня  2017 передбачений СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТРЕНІНГ “Організація медичної 
допомоги інсультним хворим  в гострому періоді», який проводиться  в рамках  реалізації 
проекту ESO-EAST / Ініціативи ANGELS в Україні. Захід розрахований для лікарів 
неврологічних та реанімаційних  відділень, що приймають інсультних пацієнтів, лікарів 
екстреної медичної допомоги,  радіологів, адміністраторів лікарні,старших медичних сестер 
відділень неврології/ інтенсивної терапії. В рамках заходу лікарям буде надана можливість 
відпрацювати питання  надання медичної допомоги пацієнтам в гострішому періоді інсульту 
з використанням симуляційних технологій «BodyInteract». 

Для участі в конференції запрошуються  головні позаштатні спеціалісти обласних та 
районних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я  зі спеціальностей 
«Неврологія», «Нейрохірургія», «Кардіологія», «Загальна практика – сімейна медицина», 
«Радіологія», а також провідні науковці в цих напрямках. 

Учасникам конференції будуть видані відповідні сертифікати. 
Подання тез до 20 травня 2017 року. 
Оргкомітет : телефон (067) 465 56 61, mgulyayeva@gmail.com 
Реєстрація на конференції на сайті www.uabi.org.ua  

 
З повагою,  
Президент  
Української асоціації 
боротьби з інсультом       Микола Поліщук 
професор 


