
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 
Маємо честь запросити Вас взяти участь 

у роботі Всеукраїнської науково-практичної 

конференції „Жіноче здоров´я: 

імплементація сучасних протоколів в 

клінічну практику”, яка відбудеться 03-04 

березня 2022 року у Тернопільському 

національному медичному університеті 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.. 

Захід внесений до «Реєстру з’їздів, 

конгресів, симпозіумів та науково – 

практичних конференцій, які 

проводитимуться у 2020 р.», затвердженого 

МОЗ та НАМН України. 
 

НАУКОВА ПРОГРАМА: 
– Сучасні гайдлайни ведення вагітності, 

пологів, післяпологового періоду, 

гінекологічних хворих та їх особливості при 

коморбідній патології; 

– Новітні підходи в діагностиці та лікуванні 

невідкладних станів в акушерстві та 

гінекології;  

– інтенсивна терапія та анестезіологія в 

акушерсько-гінекологічній практиці; 

– Органозберігаючі, інноваційні хірургічні 

технології в акушерстві та гінекології; 

– гармонія жіночого здоров’я у різному віці;  
– проблеми організації, навчання та 

міждисциплінарної взаємодії. 

В рамках конференції планується 

проведення майстер-класів. 

Форма проведення: online/ofline. 
 

ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ  УЧАСНИКІВ 
Офіційні мови конференції:  
українська, англійська. 

Форми участі: 
  Усна доповідь 
 Вільний слухач 

Регламент доповідей :  
 усна доповідь – до 15 хв.; 
 виступ в обговоренні – до 5 хв.; 
Заявки на доповіді приймаються до 

10.02.2022 р. 
Просимо за 1 міс. до початку конференції 
підтвердити свою участь, за 2 тижні – 
вказати дату і час приїзду для організації 
зустрічі. 
Оргкомітет забезпечує: мультимедійним 
проектором, інше. 

 

Місце проведення конференції: 
"Тернопільський національний медичний 
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України", за адресою: майдан Волі, 1, м. 
Тернопіль, 46001. Адміністративний корпус. 

Учасники заходу, які сплатили 
організаційний внесок, отримають 
сертифікат встановленого зразка, що надає 
певну кількість балів до безперервної 
професійної освіти (участь без доповіді – 10 
балів, участь із доповіддю – 30 балів). 

Розмір реєстраційого внеску 
становить: 250 грн для усіх учасників. 
Члени Оргкомітету та спікери 
звільняються від сплати реєстраційного 
внеску. 
Звертаємо Вашу увагу на порядок 
реєстрації: 

Попередня реєстрація можлива в 
режимі on-line за посиланням: 
https://forms.gle/PiiUhB7NSFvKkWe39 
після попередньої сплати реєстраційного 
внеску і внесенні номеру квитанції. 
Слухачі, які не сплатять реєстраційний 
внесок не зможуть отримати сертифікат 
участі у конференції. 

Оплату за реєстрацію переказувати на 
розрахунковий рахунок 
Одержувач:  ПП «Любанок» 
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: 
Р/р UA 503395002600601057856000001 в 
АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 
код за ЄДРПОУ 34419378 
УВАГА! Призначення платежу – Прізвище 
учасника. «Безповоротна фінансова 
допомога» на конференцію «Жіноче 
здоров'я…» 03-04.03.2022.  

 
Оргкомітет конференції  

 

проф. Геряк Світлана Миколаївна - доктор 
медичних наук, завідувач кафедри 
акушерства та гінекології №2,  
Тел.: +38(0352) 52-38-81; (050) 377-43-17 -  
е-mail: geryak_svitlana@ukr.net 

З питань реєстрації на конференції: 
Доцент Багній Наталія Іванівна (наукові 
питання) Тел. (050) 801-33-25  
Ратушняк Наталія Миколаївна 
(адміністратор) Тел. (067) 491-48-13 
e-mail: akyw_ginek2@tdmu.edu.ua 
 

РЕЄСТРАЦІЯ 
До участі запрошуються експерти з 
акушерства-гінекології, анестезіології та 
внутрішньої медицини Департаментів 
охорони здоров’я ОДА, Київської міської 
державної адміністрації, практичні лікарі 
акушер-гінекологи, анестезіологи, 
терапевти, кардіологи, сімейні лікарі, 
представники профільних кафедр медичних 
університетів, академій та інститутів МОЗ 
та НАМН України та усі зацікавлені фахівці, 
студенти, інтерни, клінічні ординатори. 
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