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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Міністерство охорони здоров’я України
Національна академія медичних наук України

Українська гастроентерологічна асоціація

V З’ЇЗД ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ УКРАЇНИ 
(18 — 19 вересня 2014 року, Київ) 

Шановні колеги!

18—19 вересня 2014 року в м. Києві відбудеться велика подія в житті медичної спільноти — V  з’їзд 
гастроентерологів України. У роботі з’їзду візьмуть участь провідні фахівці України, Росії, пред-
ставники гастроентерологічних асоціацій країн Європи.

Під час роботи з’їзду будуть розглянуті питання класифікації захворювань органів травлення, 
настанов та протоколів надання медичної допомоги, нові методи діагностики та лікування 
 гастроентерологічних хворих, питання профілактичної та клінічної дієтології. Запрошуються 
лікарі-гастроентерологи, терапевти, сімейні лікарі, хірурги, дієтологи, інфекціоністи, ендоско-
пісти, педіатри та лікарі інших спеціальностей.

Місце проведення: конференц-комплекс готелю «Русь», м. Київ, вул. Госпітальна, 4 
(станція метро «Палац спорту»).
Відкриття конференції: 18 вересня 2014 р. о 9:30 у конференц-залі готелю «Русь», 
реєстрація учасників розпочинається о 8:00.
Можлива он-лайн реєстрація на сайті: http://ukrgastro.com.ua.
Телефон для довідок: (44) 432-04-73.
Електронна адреса: gastro_endo@ukr.net.

Науковий з’їзд проводиться згідно з Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних 
конференцій, затвердженим МОЗ і НАМН України. Посвідчення № 596 від 29 липня 2013 року.

До проведення з’їзду приурочено видання збірника наукових праць «Гастроентерологія» 
№ 3 (53). Оргкомітет з’їзду пропонує подавати до друку результати оригінальних досліджень, 
огляди літератури, лекції. Кращі роботи будуть відзначені на форумі. Термін подачі статей — 
до 1 червня 2014 року. Правила оформлення статей дивіться на сайті інституту gastro.org.ua в 
розділі «Збірник „Гастроентерологія“».

Детальніша інформація щодо з’їзду буде разміщена на сайті Інституту гастроентерології — 
gastro.org.ua.

НАУКОВІ НАПРЯМИ ЗАХОДУ
1. Хвороби стравоходу
2. Захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки
3. Клінічна панкреатологія
4. Захворювання печінки і жовчовивідних шляхів
5. Хронічні запальні захворювання кишечника
6. Педіатрична гастроентерологія
7. Хірургічне лікування хвороб органів травлення
8. Організація спеціалізованої служби

Оргкомітет V з’їзду гастроентерологів України оголошує конкурс наукових робіт молодих уче-
них (студентів, аспірантів, магістрантів, клінічних ординаторів, викладачів віком до 35 років 
станом на 18.09.2014 р.), див. с. 157.


