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Інформаційний лист 
 Цим листом повідомляємо, що згідно з «Реєстром з’їздів, конгресів, 

симпозіумів , науково – практичних конференцій і наукових семінарів, які проводитимуться 

у 2014 році», і який затверджений МОЗ України та НАМН України, 1-3 листопада 2018 

року у м. Києві відбудеться Четвертий Національний конгрес «Інсульт та судинно – 

мозкові захворювання» (далі – Конгрес ), де розглядатимуться питання боротьби з серцево- 

судинними захворюваннями та інсультом, які залишаються одним із важливіших завдань 

державної політики у галузі охорони здоров’я.    

Конгрес організований ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом» за підтримки 

ГО «Асоціація нейрохірургів України», Національною медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л.Шупика, . 

Програмою конгресу передбачені:  передконгресні Teaching сourses  (31 жовтня), 

наукові лекції, доповіді, дискусії та освітні програми для фахівців з питань діагностики, 

профілактики, надання медичної допомоги та реабілітації пацієнтам, що перенесли інсульт та 

впровадження їх у практичну охорону здоров’я. 

В рамках конгресу планується проведення засідання «Основні напрямки подальшого 

удосконалення розвитку інсультної допомоги в Україні» за участю  міжнародних партнерів, 

представників  Міністерства охорони здоров’я, провідних спеціалістів галузі, громадськості 

та представників пацієнтів. 

Для участі в конгресі запрошуються  головні позаштатні спеціалісти структурних 

підрозділів з питань охорони здоров’я  обласних, Київської міської державних адміністрацій 

зі спеціальностей «Неврологія», «Нейрохірургія», «Кардіологія», «Загальна практика – 

сімейна медицина», «Ендокринологія», «Екстрена медична допомога» а також провідні 

науковці в цих напрямках. 

Учасникам конгресу будуть видані відповідні сертифікати. 

 

Інформація щодо участі в конгресі: 

1. Подання заявок для участі в конгресі з доповіддю до 10 вересня. 

2. Подання тез до 15 вересня  2018. 

3. Реєстрація для участі в Teaching courses до15 жовтня 2018 (є обов’язковою) 

4. Реєстрація для участі в позапрограмній освітній сесії «Інсульт для фахівців – фокус на 

реабілітацію» до 15 жовтня  2018 (є обов’язковою). 

 

 

Подання заявок на тези, заявок на участь в науковій програмі, а також 

реєстрація для участі  у всіх  заходах конгресу проводиться  на сайті 

www.uabi.org.ua  тільки в електронному вигляді. 
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