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Шановний (а)……………………………………………………………!
Від імені Правління Наукового Товариства хірургів м. Києва і Київскої області і
Асоціації колопроктологів України маємо за честь запросити Вас і Ваших колег взяти участь
у роботі Науково–практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної хірургії та
колопроктології» за міжнародною участю, присв’яченої 110–річчю з дня заснування
Товариства, яка відбудеться 22-23 листопада 2018 р. у м. Києві (Готель «Братислава», ст. м.
«Дарниця»).
Конференція внесена до Реєстру з’їздів, симпозіумів, науково–практичних
конференцій, які проводитимуться у 2018 році, затвердженого МОЗ України.
З метою обговорення актуальних проблем сучасної хірургії та колопроктології до
участі в работі Конференції запрошуються Голови та члени Наукових хірургічних
Товариств України, лікарі–хірурги різних спеціальностей, лікарі-колопроктологи,
гастроентерологи, онкологи, дитячі хірурги та колопроктологи, анестезіологи, ендоскопісти
та інші спеціалисти усіх регіонів України, зарубіжні гості.
ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Історія Наукових хірургічних Товариств регіонів України, основні напрямки і результати
їх діяльности, перспективи розвитку, завдання, можливості і особливості роботи в сучасних
умовах.
2. Бойова травма органів черевної, грудної порожнин і малого тазу.
3. Малоінвазивні хірургічні втручання – пріоритетний напрямок подальшого прогрессу
сучасної вітчизняної хірургії та колопроктології.
4. Проблеми шлунково – кишкових кровотеч.
5. Перитоніт: сучасні стандарти діагностики і лікування, тактичні та технічні можливості
санації черевної порожнини; новітні технології у лікуванні перитоніту, складності та не
вирішені проблеми.
6. Хронічні запальні захворювання кишечника: сучасний стан проблеми.
7. Передракові захворювання товстої кишки і колоректальний рак - глобальна проблема
сучасності світового масштабу.
8. Ургентна і амбулаторна колопроктологія.
9. Дитяча хірургія та колопроктологія.
10. Медична та соціальна реабілітація хворих хірургічного та колопроктологічного профілю.

ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ.
Тези наукових праць додаються в реєстраційну форму при реєстрації для участі у
конференції на сайт Асоціації колопроктологів України за посиланням https://ukrproctology.org .
Всі схвалені Оргкомітетом тези будуть опубліковані в додатку до журналу «Клінічна
хірургія» № 10 за 2018 рік. Оргкомітет залишає за собою право авторської правки при публікації
тез. Збірник матеріалів з тезами наукових праць буде включено до пакету матеріалів учасників та
гостей Конференції.
Вартість публікації тез складає 200 грн, оплата здійснюється на розрахунковий рахунок В
ТОВ «Ворлдсервіс Семінарс» за реквізитами: ТОВ «Ворлдсервіс Семінарс», Код 41653510,
р/р 26004455045492, ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528 з призначенням платежу –
«За розміщення наукових доповідей у матеріалах конференції Колопроктологів України».
УВАГА!!! Зміна у реквізитах для оплати.

Для формування Наукової програми Конференції при подачі тез просимо обов’язково
вказувати форму представлення наукової публікації - усний виступ чи публікація тез. При
подачі заявки на усний виступ додатково слід указати повністю призвище, ім’я та побатькові доповідача, місце роботи, місто, контактний мобільний телефон, електронну адресу.
УВАГА!!! Термін реєстрації та подачі тез продовжено до 20 липня 2018 року.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Гарнітура шрифту - Times New Roman, Розмір шрифту - 12 пунктів. Міжстрічковий інтервал –
1,5 пт. Максимальний об’єм одних тез – не більше 2 сторінок на площі шириною 140 мм і
высотою 180 мм. Тези повинні містити не більше 3000 знаків.
Рекомендована структура тез:
- Назва заголовними буквами напівжирним шрифтом.
- Автори – прізвище, ініціали; співавтори перераховуються через кому; наукові ступені і
вчені звання не вказуються.
- Організація, місто, країна, де виконано наукове дослідження.
- Актуальність проблеми.
- Мета роботи.
- Матеріал і методи.
- Результати.
- Висновки і заключення.
Посилання на цитованих авторів не приводяться.
Використання таблиць, графіків, малюнків не допускається.
За додатковою інформацією слід звертатися за адресою:
01030, м. Київ, бульвар Т. Шевченко, 17. Кафедра хірургії № 1 Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця:
- за номером мобільного телефону +38 093 330 70 22 або на електронну адресу:
kyivsurgeons@gmail.com – професор Захараш Михайло Петрович;
- за номером мобільного телефону +38 097 954 53 29 або на електронну адресу:
kyivsurgeons@gmail.com – к. мед. н. Мороз Владислав Владиславович.

З повагою,
Голова Оргкомітету Конференції,
член – кор. НАМН України, д. мед. н., професор

М.П. ЗАХАРАШ

