Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика

ІННОВАЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МЕДИКІВ І ЇХ
ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИЧНУ
ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
НМАПО імені П. Л. Шупика, присвячена “Дню науки”

30 квітня 2015 року, м. Київ

Шановні колеги, професорсько-викладацький склад кафедр,
молоді вчені, в тому числі іноземні громадяни (аспіранти,
магістри, клінічні ординатори, асистенти, лаборанти,
пошукачі), запрошуємо Вас взяти участь в науково-практичній
конференції молодих вчених “Інновації молодих вчених медиків
і їх впровадження в практичну охорону здоров’я”
Наша адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька 9; Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, зала засідань
Вченої Ради (аудиторія № 3)
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Закриття конференції

Відділ науки
Рада молодих вчених
Організаційний комітет:
Наукове товариство молодих вчених
Реєстрація учасників конференції:
30 квітня 2015 року з 0830 до 0900 в холі академії
Початок конференції о 0900
Регламент роботи конференції:
доповіді до 15 хвилин, перерва через 3 години
Мови конференції: українська, російська, англійська, грузинська
Технічне забезпечення:
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30 квітня 2015 року (четвер)
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Президія: Ю.В. Вороненко – академік НАМН України, ректор
НМАПО імені П. Л. Шупика
Ю.П. Вдовиченко – член.- кор. НАМН України,
перший проректор НМАПО імені П. Л. Шупика
І.С. Зозуля – професор, проректор з наукової роботи
НМАПО імені П. Л. Шупика
О.К. Толстанов – професор, проректор з навчальної
роботи НМАПО імені П. Л. Шупика
А.Л. Косаківський – професор, проректор з
міжнародних зв’язків НМАПО імені П. Л. Шупика
Р.В. Сулік – голова наукового товариства молодих
вчених НМАПО імені П. Л. Шупика
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Ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, академік НАМН
України, д. мед. н., професор Вороненко Юрій
Васильович
Відкриття конференції і привітальне слово
Голова наукового товариства молодих вчених НМАПО
імені П. Л. Шупика, к. мед. н., доцент Сулік Роман
Володимирович
Звіт по роботі наукового товариства молодих вчених за
2014-2015рр.
Переваги та недоліки існуючих
Крестянов М.Ю.,
методів закриття очеревини при
Потапов О.А.
виконанні лапароскопічної ТАРР
герніопластики
Клінічні та лабораторні особливості
Крилова А.С.
суглобового синдрому у хворих на
остеоартроз та гіперурикемію
Марусиченко В.В., Тунельные нейропатии: трудности
диагностики
Евтушевская А.Н.

