
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Український центр наукової медичної інформації  

та патентно-ліцензійної роботи  

(Укрмедпатентінформ)  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
 

  

 
 

 
ПРО ДОДАТКОВЕ ВКЛЮЧЕННЯ  

ДО РЕЄСТРУ З’ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ ТА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ,  

ЯКІ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ У 2016 РОЦІ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ  

 

 

 «СУЧАСНИЙ СТАН ТА  

ШЛЯХИ РОЗБУДОВИ  

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ  

ЗГІДНО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ» 
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Інформаційний лист №42-ф-2016 Підписано до друку  21.11.2016 

Друк. арк. 0,13.  Обл.-вид. арк. 0,08. Тир. 106 прим. 

Відповідальний за випуск: Горбань А.Є. 

Фотоофсетна лаб. Укрмедпатентiнформ МОЗ України,  

 04655, Київ, проспект С.Бандери, 19 (4 поверх). 

 

Шановні колеги! 
 

Повідомляємо Вас про додаткове включення до  

Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2016 році  

та запрошуємо до участі у науково-практичній конференції 

з міжнародною участю 

 

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ 

РОЗБУДОВИ ФІЗИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ  

В УКРАЇНІ ЗГІДНО СВІТОВИХ 

СТАНДАРТІВ»,  
 

яка відбудеться 15-16 грудня 2016 року у м. Київ. 
 

У заході братимуть участь провідні науковці та фахівці  

з України, Білорусі, Азербайджану, Великобританії, Польщі, 

Литви, Латвії, Казахстану, Грузії, Ізраїлю.  
 

 

Установи-організатори проведення заходу: 
 

 ДП «Клінічний санаторій «Жовтень»»; 

 Національна медична академія післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 

 

Місце проведення заходу: 

03084, м. Київ, Конча-Заспа, Столичне шосе, 27км. 

Конференц-зал ДП «Клінічний санаторій «Жовтень»». 

 

Реєстрація учасників заходу:  
 

15 грудня 08
00

 – 10
00

 

 
Початок роботи заходу:  

15 грудня 10
00

 

 



Мета заходу: вирішення актуальних питань становлення 

фізичної та реабілітаційної медицини в Україні, як нової галузі 

медицини. 

 

До участі запрошуються фахівці наступних 

спеціальностей: лікарі за фахом «Фізіотерапія», «Лікувальна 

фізкультура і спортивна медицина», «Кардіологія», 

«Неврологія», «Ортопедія і травматологія», «Загальна практика 

– сімейна медицина», фізичні реабілітологи, соціальні 

працівники. 

 

Наукова тематика заходу: 
 

 сучасний стан та шляхи розбудови фізичної реабілітаційної 

медицини в Україні згідно світових стандартів. 

 

Робочі мови заходу: українська, російська, англійська. 
 

Технічні засоби: мультимедійний проектор. 

 

Форми участі у заході: 
 

 виступ із доповіддю;  

 стендова доповідь; 

 виступ із доповіддю та публікація; 

 публікація; 

 участь у засіданнях без доповіді. 

 

Під час проведення заходу відбудуться: 

 виставки, презентації; 

 майстер-класи;  

 спеціалізовані засідання фахівців фізичної реабілітаційної 

медицини, 

 круглі столи, прес-конференції тощо. 

 

Учасники заходу отримають: сертифікат, інформаційні 

матеріали конференції. 

. 

Матеріали заходу будуть опубліковані у збірнику наукових 

праць матеріалів конференції. 

Організаційний комітет заходу. 

Голова оргкомітету: 
Владимиров  О.А. – Голова Правління ГО «Українське 

товариство фізичної та реабілітаційної медицини», завідуючий 

кафедрою медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної 

медицини Національної медичної академії післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, д.мед.н., професор. 

Тел. (044) 259-20-03, 259-20-37, (067) 466-00-81.  

E-mail: аvladimirov05@gmail.com 

 

Секретар оргкомітету: 

Фірсова Л.О. – головний спеціаліст відділу санаторно-

курортного лікування управління організації медичного 

забезпечення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». 

Тел. (044) 289-03-89, (050) 105-63-23. 

 

Члени організаційного комітету заходу: 

Семикопна Т.В. – заступник Голови Правління – начальник 

управління організації медичного забезпечення ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця», к.мед.н. 

Тел. (044) 289-44-91, (067) 731-70-38. 

Владимирова Н.І. – професор кафедри медичної реабілітації, 

фізіотерапії та спортивної медицини Національної медичної 

академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 

д.мед.н. 

Губенко В.П. – професор кафедри медичної реабілітації, 

фізіотерапії та спортивної медицини Національної медичної 

академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 

Президент Української асоціації остеопатичних і 

хіропрактичних мануальних терапевтів, д.мед.н. 

 

Особа відповідальна за проведення (у разі необхідності – 

розселення): 

Тищак Мирослава. 

Тел. (044) 259-20-86, (067) 279-83-91. 

E-mail: myroslava1992@meta.ua 


