
Вельмишановні колеги! 

     ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. 
Горбачевського МОЗ України", ГО "Асоціація акушерів-гінекологів 

України"  запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської 
науково - практичної конференції  з міжнародною участю на тему: 

"Жіноче здоров'я: імплементація сучасних протоколів в клінічну 
практику" (присвячена 60-річчю ТДМУ) 

, яка відбудеться  02-03 березня 2017 року. , 

 у м. Тернопіль, відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, 
симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 

проводитимуться у 2017 році». 

     Запрошуємо взяти участь фахівців акушерів-гінекологів, 
анестезіологів, сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів та усіх 

бажаючих. 

(Попереднє наше запрошення в прикріпленому файлі.) 

Важливою складовою здоров’я жінки є своєчасна та адекватна висококваліфікована медична 
допомога у акушерських стаціонарах. Формування у спеціалістів акушерів-гінекологів цілісного 
сприйняття патологічних змін, що можуть виникати під час вагітності та при гінекологічних 
захворюваннях грунтуються на постійному вдосконаленні та відпрацюванні практичних навичок за 
межами екстремальних ситуацій. Сучасні клінічні протоколи дають чіткі рекомендації щодо 
обстеження та лікування хворих, та застосування клінічного мислення, формування особистої думки 
спеціаліста можливе лише за умов вдосконалення своїх практичних навичок та підкріплення їх 
теоретичними знаннями. 

Надзвичайно важливим є вироблення спільних поглядів та принципів лікування вагітних з 
екстрагенітальними захворюваннями між різними фахівцями, обмін досвідом, розробка нових 
міждисциплінарних клінічних протоколів, які б були основою для ведення вагітності, пологів, 
корекції і профілактики акушерських та соматичних ускладнень у вагітних жінок із коморбідною 
патологією. Саме командне співробітництво, а не періодичне консультування об'єднаних загальною 
спільною метою фахівців, зможе привести до зменшення перинатальних та акушерських ускладнень, 
материнської і малюкової смертності від екстрагенітальних захворювань. Проведення 
Всеукраїнського міждисциплінарного форуму дасть можливість фахівцям різних спеціальностей 
розробити спільні міждисциплінарні підходи та методики ведення вагітних жінок із коморбідною 
патологією, покращити не лише жіноче здоров'я шляхом імплементації сучасних протоколів в 
клінічну практику, а й забезпечити регулярне співробітництво між акушерами-гінекологами та 
вузькими спеціалістами внутрішньої медицини. 

В рамках конференції планується проведення круглих 
столів та майстер-класів з найскладніших ситуацій в 
акушерстві: «Алгоритми надання допомоги при 
невідкладних станах». 



Напрямки секцій: 

Пленарне засідання 

Проблемні питання акушерства 

Проблемні питання гінекології 

Невідкладна допомога та інтенсивна терапія коморбідних станів у 
вагітних 

Сучасні погляди на лікування екстрагенітальних захворювань при 
вагітності та гінекологічній патології 

Місце проведення конференції: 

ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України", 

за адресою: Адміністративний корпус медичного університету, 
майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001. 

Нагадуємо, що довідки з організаційних питань та прийняття участі 
можна отримати за телефонами: 

Тел.: +38(0352) 52-38-81; (050) 377-43-17 - завідувач кафедри 
акушерства та гінекології №2,  проф. Геряк Світлана 
Миколаївна                    

Опублікувати матеріали на конференцію згідно вимог можна за: 

 e - mail : geryak_svitlana@ukr.net 

З повагою, проф. Світлана Геряк 

Міністерство охорони здоров’я України 

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України" 

Асоціація акушерів гінекологів України 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

"ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ´Я: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СУЧАСНИХ ПРОТОКОЛІВ В 
КЛІНІЧНУ ПРАКТИКУ" 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ageryak_svitlana@ukr.net


02-03 березня 2017 року 

Вельмишановні колеги ! 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-
практичної конференції з міжнародною участю „Жіноче здоров´я: 
імплементація сучасних протоколів в клінічну практику”, яка відбудеться 02-03 
березня 2017 року. 

Будемо раді вітати Вас у ДВНЗ "Тернопільський державний медичний 
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України". 

В рамках конференції планується проведення круглого столу та майстер-класу: 
"Алгоритми надання допомоги при невідкладних станах у вагітних". 

У час, відведений для відпочинку, Ви зможете ознайомитись з відомими 
духовними, історичними та природними куточками Тернопілля. 

НАУКОВА ПРОГРАМА: 

* Імплементація новітніх підходів до лікування внутрішніх хвороб у жінок із 
гінекологічними захворюваннями; 

* Сучасні протоколи ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду при 
захворюваннях внутрішніх органів; 

* Нове в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб. 

02-03 березня 2017 р. – пленарні, секційні засідання. 

З найкращими побажаннями – оргкомітет 

Форма публікації: 

Матеріали тез доповідей будуть опубліковані у вигляді збірника конференції. 

Форми участі: 

* Усна доповідь 

* Вільний слухач 

Офіційна мова конференції: українська, англійська. 

Регламент доповідей : 

* усна доповідь – до 15 хв.; 



* виступ в обговоренні – до 5 хв.; 

Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, інше. 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

1. До друку приймаються тези доповідей, написаних державною мовою, 
підписаних авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з 
підписом керівника установи. 

2. Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому 
редакторі Word на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 
2,5 см, праве – 1 см. Параметри форматування: розмір шрифта – 14 пт, відстань 
між рядками – півтора інтервали, без переносів. 

3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, ініціали і прізвища 
авторів, повна назва установи, текст. 

4. При підготовці тез обов'язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти 
постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими 
чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики 
дослідження; викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; вказати висновки і перспективи подальших 
досліджень у даному напрямку. 

Тези, авторську довідку, квитанцію про сплату вартості публікації необхідно 
надсилати електронною версією у форматі "*.doc" або "*.rtf" на e-mail: 
akyw_ginek2@tdmu.edu.ua, geryak_svitlana@ukr.net 

Вартість публікації тез 80 грн. за сторінку (1800 знаків). Остаточний розрахунок 
буде проведено після верстки збірника матеріалів конференції. 

Авторська довідка – вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий 
ступінь та вчене звання автора, його поштову адресу, контактний телефон (за 
можливістю е-mail), окремим рядочком потрібно зазначити бажаний вид 
презентації своєї роботи (тільки друк, друк та презентація на конференції). 

Пропустивши кілька інтервалів - технічні засоби, які є необхідними для усної 
доповіді. 

Термін подачі матеріалів – до 20 лютого 2017 року 

Матеріали потрібно надсилати разом з авторською довідкою та квитанцією про 
оплату. 

У випадку відсутності автора на конференції збірник буде відісланий поштою 
при зверненні автора. 



Оплату за тези переказувати на розрахунковий рахунок 

Одержувач: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України" 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: 

Код: 02010830, р/р 31251266204491 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172 

!!! з поміткою оплата за публікацію у конференції “Жіноче здоров´я: 
імплементація сучасних протоколів в клінічну практику”, (02-03.03.2017). 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

Місце проведення конференції: 

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України", за адресою: Адміністративний корпус 
медичного університету, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001. 

Оргкомітет конференції 

"Жіноче здоров´я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику" 

Науковий відділ, медичний університет, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001. 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 

Тел.: +38(0352) 52-38-81; (050) 3774-317 - завідувач кафедри акушерства та 
гінекології №2, проф. Геряк Світлана Миколаївна, е-mail: 
akyw_ginek2@tdmu.edu.ua, geryak_svitlana@ukr.net 

Тел. (050) 9783-135– завідувач кафедри невідкладної та екстреної медицини 
проф. Швед Микола Іванович. 

Науковий відділ (форуми): 

Тел./факс: +38(0352) 52-04-79, керівник – Шевчук Оксана, фахівець – Петришин 
Наталія 

e-mail: petrishin_nt@tdmu.edu.ua 

Web-сайт: www.tdmu.edu.ua 

КОНФЕРЕНЦІЇ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: http://conference.tdmu.edu.ua 

Просимо за 1 міс. до початку конференції підтвердити свою участь, за 2 тижні – 
вказати дату і час приїзду для організації зустрічі. 


