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V ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИЙ ТИЖДЕНЬ

(19—21 вересня 2012 року, м. Дніпропетровськ)

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у роботі V Гастроентерологічного тижня (19—21 вересня 2012 р.), який прово�
дить ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» спільно з Українською гастроентерологічною асоціа�
цією (посвідчення № 429 від 8 липня 2011 р. про реєстрацію проведення, видане УкрІНТЕІ).

Місце проведення – м. Дніпропетровськ, площа Тараса Шевченка, 1, Палац студентів.

Розміщення учасників конференції в готелях «Рассвет», «Жовтнева», «Екатеринославская».

НАУКОВІ НАПРЯМИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ТИЖНЯ
1. Хвороби стравоходу.
2. Захворювання шлунка і дванадцятипалої кишки.
3. Клінічна панкреатологія.
4. Захворювання печінки і жовчовивідних шляхів.
5. Хронічні запальні захворювання кишечнику.
6. Педіатрична гастроентерологія.
7. Хірургічне лікування захворювань органів травлення.
8. Організація спеціалізованої служби.
9. Стандартизація, автоматизація та ціноутворення в медицині.

Планується проведення 5 пленарних і 2 секційних засідань за участю близько 1200 учасників, а також видан�
ня збірника «Гастроентерологія». На засіданнях розглядатимуться найважливіші аспекти етіології, патогене�
зу, організації, діагностики і лікування патології органів травлення.

Науковий керівник: в. о. директора ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», д. м. н., проф., голов�
ний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології, віце�президент Української гастроентероло�
гічної асоціації Ю.М. Степанов. 

У роботі Гастроентерологічного тижня візьмуть участь: чл.�кор. НАМН України, головний гастроентеролог
МОЗ, віце�президент Української гастроентерологічної асоціації, д. м. н., проф. Н.В. Харченко та віце�прези�
дент Української гастроентерологічної асоціації, д. м. н., проф. О.Я. Бабак, а також провідні вчені України:
д. м. н., проф. Я.С. Березницький, д. м. н., проф. В.В. Грубник, д. м. н., проф. Н.Б. Губергріц, д. м. н., проф. А.Е. До�
рофєєв, д. м. н., проф. О.Д. Зубов, д. м. н., проф. Т.Д. Звягінцева, д. м. н., проф. В.М. Копчак, д. м. н., проф. В.М. Кли�
менко, д. м. н. Л.Я. Мельниченко, д. м. н. В.М. Ратчик, д. м. н., проф. Ю.І. Решетілов, д. м. н., проф. І.М. Скрипник,
д. м. н., проф. А.С. Свінціцький, д. м. н., проф. Ю.М. Степанов, д. м. н., проф. Г.Д. Фадєєнко, д. м. н., проф. Б.Ф. Шев�
ченко та інші.

Оргкомітет
Канд. мед. наук, ст. наук. співр. Н.Г. Гравіровська
Тел. 098�828�45�47
E�mail: gastrodnepr@ukrpost.ua, gastro.grav@gmail.com

В. о. директора Української гастроентерологічної асоціації, к. м. н. В.І. Діденко
Тел. 067�560�12�28
E�mail: vladdidenko@gmail.com

Для участі у конференції заповніть реєстраційну карту учасника та надішліть 

факсом за номером (56) 227�79�47 
або електронною поштою: gastrodnepr@ukrpost.ua
або на адресу: 49074, м. Дніпропетровськ, просп. імені газети «Правда», 96, для Л.М. Долгих
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РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
(19—21 вересня 2012 року, м. Дніпропетровськ)

Прізвище

Ім’я, по батькові

Місце роботи

Посада

Контактна адреса (вул., буд., корп., кв.)

(місто, область)

(країна, індекс)

Телефони: код міста                    дом.                                    служб.                                                           

факс                                                                                            моб.                                                       

Необхідність проживання в готелі (оплата бронювання і проживання за рахунок учасника)
� Так, категорія готелю: ��� ���� ����� ������

розміщення: � двомісне    � одномісне

з _______ до _______ вересня 2012 р.
�Ні 

Відповідальна за розселення: Кудрявцева Валентина Євгенівна. Тел. 050�904�62�73

У дні роботи конференції проводитиметься виставка провідних
вітчизняних і зарубіжних компаній — виробників лікарських препаратів, 

медичної техніки і технологій


