ПЕРЕЛІК
з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій,
які проводитимуться у 2015 році

БЕРЕЗЕНЬ

№
з/п

Назва заходу, тема, назва
видання

1. * Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Досягнення та
перспективи
експериментальної і
клінічної
ендокринології»
(Чотирнадцяті
Данилевські читання)
2. * Науково-практична
конференція «Стрес

Дата та місце
проведення

Вимоги

Перелік
країнучасниць

Організація відповідальна за
проведення заходу
(адреса, телефон оргкомітету)

02-03
березня 2015
року

Україна

ДУ «Інститут проблем
ендокринології патології
ім. В.Я. Данилевського»
м. Харків, 61002
вул. Артема, 10
тел. +38057 700-45-40,
+38057700-41-09
факс +38057 700-45-38

04-05
Детальна інформація
березня 2015

Україна

ДУ «ННЦ «Інститут
кардіології ел. М.Д.

та серцево-судинні
року
захворювання:
національна стратегія
в сучасних умовах
України»

3.

4.

Міжнародна науковопрактична
конференція
«Рівень ефективності
та необхідність
впливу медичної
науки на розвиток
медичної практики»
VIII Всеукраїнська
науково-практична
заочна конференція
«Актуальні проблеми
педагогічної науки»

5. * Науково-практична

Стражеска
м. Київ – 151, 03680
вул. Народного ополчення,
5
тел. (044) 246-87-44,
249-70-03,
275-66-22
факс: (044) 249-70-03,
275-42-09
e-mail: orgvavilova@yandex.ru
stragh@bigmir.net

06-07
Роботи надсилати до 23.00 год. 03
березня 2015 березня 2015 року на адресу:
року
events@kyivmedcenter.org.ua
Детальна інформація

Україна

13-14
березня 2015
року

Україна

13 березня

Україна

Київський медичний
науковий центр
Веб-сторінка:
www.kyivmedcenter.org.ua
E-mail:
events@kyivmedcenter.org.u
a
тел: +38 099 415 51 69
м. Миколаїв
тел. (050) 961-66-67
Email: novaosvita@gmail.com
Web: http://www.novaosvita
.com.ua
Місце проведення:

6.

7.

8.

конференція з
міжнародною участю
«Здорові нирки – для
всіх»

2015 року

Міжнародна науковопрактична
конференція «Вектор
розвитку медицини в
Україні»
Міжнародна науковопрактична
конференція
«Досягнення
медичної науки як
чинник стабільності
розвитку медичної
практики»

13-14
Учасникам необхідно до 14 березня
березня 2015 2015 року (включно) заповнити заявку
року
для участі на офіційному сайті:
http://www.medunion.kh.ua/

Україна

13-14
Кінцевий строк подання матеріалів: 10
березня 2015 березня 2015 року (включно).
року
на ел. адресу : medconf@salutem.dp.ua
Детальна інформація

Україна

Международная
конференція «ІІІ
Весенние научные
чтения»

14 марта
2015 года

Украина

9. * ІІІ науково-практична 17-18
конференція з
березня 2015
міжнародною участю: року

Україна

м. Київ
вул. Володимирська, 55
великий конференц-зал
Націон. акад. наук України
тел. 050-444-87-88
ГО «Харківський
медичний союз»
тел. +38(099)-702-74-87
@:contact@medunion.kh.ua
W: medunion.kh.ua
Організація наукових
медичних досліджень
«Salutem»
a/c 5738,
м. Дніпропетровськ, 49107
тел. +38 066 789 82 26
medconf@salutem.dp.ua
г. Харьков
ул. Сумская, 10
Бизнес-центр «Ave Plaza»
Web: www.nicznanie.org.ua
@: events@nicznanie.org.ua
тел. 050-748-38-19,
050-338-89-94,
050-926-92-90

«Розбудова системи
забезпечення якості
лабораторних
досліджень в
Україні»
10.* Науково-практична
18-19
* конференція «Рідкісні березня 2015
та резистентні до
року
фармакотерапії
ревматичні хвороби»

Україна

11.* Науково-практична
конференція
«Функціональна
діагностика серцевосудинних хвороб»

18-19
березня 2015
року

Україна

12. Міжнародна

19-20
Детальна інформація
березня 2015
року

Україна

конференція для
лікарів усіх
терапевтичних
спеціальностей,
хірургів,

ДУ «ННЦ «Інститут
кардіології ім. М.Д.
Стражеска НАМН
України»
м. Київ-151, 03680
вул. Народного ополчення,
5
тел./факс: (044) 249-70-03,
275-66-22
e-mail: stragh@bigmir.net
ДУ «Інститут серця МОЗ
України»
м. Київ, 02660,
вул. Братиславська, 5а
тел. (044)291-61-01,
291-61-30
Місце проведення:
актова зала НМУ
тел. О.О.Богомольця
м. Київ,
Проспект Перемоги, 34
«Політехнічний Інститут»
ukr-therapy.biz.ua

ендоскопістів,
травматологів
13.* Науково-практична
конференція
«Медико-соціальні
аспекти діагностики,
лікування та
реабілітації
захворювань у дітей»

Україна

19-20
березня 2015
року

14. Міжнародна науково- 20-21
практична
березня 2015
конференція
року
«Пріоритети розвитку
медичних наук у ХХІ
столітті»

Документи приймаються до 17 березня
2015 р. (включно) на електронну
скриньку conf@medfoundation.od.ua
Детальна інформація

Україна

15.* 3-й Національний
* конгрес за
міжнародною
участю «Радіологія
в Україні»

25-27
Детальна інформація
березня 2015
року

Україна

16.* Міжнародна
науково-практична

26-27
березня 2015

Україна

НМАПО ім. П.Л. Шупика
м. Київ
вул. Дорогожицька, 9,
метро «Дорогожичі»
(актова зала), вхід з вул.
Оранжерейна
тел. (044) 412-16-07
vkozachuk@ukr.net
tanjas@ukr.net
Південна фундація
медицини
65001, Одеса 1, а/с 307
@:
info@medfoundation.od.ua
W:
www.medfoundation.od.ua
T: +38 066 555 39 74
На базі НМАПО
ім. П.Л. Щупика
м. Києв
вул. Дорогожицька, 9, ст.
метро «Дорогожичі»
тел. (044) 253 22 96,
050 330 42 73
Місце проведення:
м. Київ

конференція з
року
міжнародною
участю
«Бронхіальна астма,
алергія, імунологія
– сучасні
досягнення та
перспективи
розвитку»

26.03.2015 вул. Госпітальна, 12
27.03.2015 – Київська
міська клінічна лікарня № 8
вул. Кондратюка, 8
тел. (044)440-30-56,
432-27-18,
(050) 995-20-57,
(050) 469-91-00

17.* Всеукраїнська
26-27
Документи приймаються до 27 лютого
науково-практична
березня 2015 2015 року
конференція молодих року
вчених і студентів з
міжнародною участю
«Здобутки
теоретичної
медицини – в
практику охорони
здоров’я – 2015»

Україна

Запорізький державний
медичний університет
м. Запоріжжя,
тел. (091) 91-11-567,
(099) 38-09-417
ZSMU.science@gmail.com
http://www.zsmu.edu.ua/tip_
739.html

18. Міжнародна науково- 27-28
практична
березня
конференція «Роль
2015 р.
сучасної медицини у
житті людини та її
місце у формуванні
здорового способу
життя»

Україна

Місце проведення:
м. Львів, вул. Матейко, 6,
Готель «Дністер».
тел.: (099) 415-06-39;
@:
nauka@medicinelviv.org.ua;
W:
www.medicinelviv.org.ua

Документи приймаються до 24 березня
2015 року (включно) на електронну
адресу nauka@medicinelviv.org.ua.
Детальна інформація

