
 

 
Міністерство охорони здоров‘я України 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони 
здоров‘я України» 

Українське товариство фахівців з імунології, алергології  та імунореабілітації (УТІАІ) 

Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради 

Громадська організація «АРМЕД»  

 

запрошують взяти участь у роботі 

науково-практичної конференції 

«СУЧАСНІ ПИТАННЯ АЛЕРГОЛОГІЇ» 
що відбудеться 2-3 квітня 2019 року в м. Дніпро 

(Згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 
проводитимуться у 2019 році.). 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:  Культурно-діловий центр «Менора», вул. Шолом-
Алейхема, 4/26, м. Дніпро. 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ: 2 квітня 2019 року з 8:00 до 17:00; 

3 квітня 2019 року з 8:00 до 11:00. 

ПОЧАТОК ВИСТАВКИ:  2 квітня 2019 року о 8:00. 

ВІДКРИТТЯ конференції:  2 квітня 2019 року о 9:00. 

РОБОЧІ МОВИ конференції: українська, російська, англійська. 



 

Запрошуємо взяти участь у конференції лікарів-алергологів, клінічних імунологів, 
терапевтів і сімейних лікарів, лікарів-лаборантів, педіатрів, пульмонологів, ревматологів, 

дерматологів, ЛОР-лікарів, інфекціоністів, вірусологів, фармакологів та усіх зацікавлених у 
проблемах алергології, імунології та імунореабілітації. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

• алергічні хвороби, діагностика та лікування у дітей та дорослих (атопічний дерматит, 
уртикарії, алергічний риніт, астма, еозинофільний езофагіт); 

• алергія на ліки, харчова алергія; 
• молекулярна алергодіагностика; 
• алерген-специфічна імунотерапія; 
• загальні питання порушення роботи імунної системи у дітей та дорослих, лабораторна 

діагностика; 
• аутоімунна патологія у дітей та дорослих, діагностика та лікування; 
• актуальні питання вакцинопрофілактики; 
• первинні та вторинні імунодефіцити; 
• імуномодулююча та імунотропна терапія у дітей та дорослих; 
• раціональна фармакотерапія імунопатологій та алергічних захворювань у дітей та 

дорослих; 
• про- та пребіотична терапія; 
• антибактеріальна терапія. 

 
 

ТАКОЖ БУДУТЬ ПРОВЕДЕНІ НАСТУПНІ ЗАХОДИ: 
 

• засідання Президії УТІАІ; 
• конкурс робіт молодих вчених (сесія стендових доповідей) 

 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ – 250 грн. 
Реєстраційний внесок включає участь у пленарних засіданнях, майстер-класах та клінічних 
розборах, відвідування виставки, отримання сумки учасника, матеріалів конференції та 
сертифікату, участь у кава-перервах. 

 

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
• усна доповідь; 
• стендова доповідь; 
• вільний слухач. 

ФОРМИ ПУБЛІКАЦІЇ 
Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді тез доповідей, що будуть 

надруковані у окремому збірнику. 
 



 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

Вимоги до тез – тези подаються українською, російською чи англійською мовою, 
друкуються інтервалом 1,5; шрифт Times New Roman, 12 пунктів. Заголовок набирається 
великими літерами; наступний абзац – Прізвище, ім’я по батькові авторів; наступний абзац – 
назва організації, місто. Тези повинні містити розділи: вступ, мета, матеріали і методи, 
результати та висновки. Електронний варіант тез та скан-копії (друкований варіант із 
підписами авторів, візою керівника установи, печаткою та контактним телефоном автора) 
надсилають на адресу: conferenceoccup@gmail.com до 15 березня 2019 року. Оплата тез 
складає 100 грн. 

Вимоги до доповідей молодих вчених: 

- вік автора до 40 років 
- тези доповідей, оформлені згідно з вимогами; 
- постер формату А1 (вертикальний) 

 
Оплата реєстраційних внесків делегатів та оплата тез приймається після реєстрації на 

офіційній сторінці конференції в інтернеті:  
 

https://armed.org.ua/allergo_anons_2019_ukr 
 
 
Довідки з питань участі у конференції, наукової програми конференції, вимог до матеріалів 
для публікацій, електронної реєстрації, розміщення у готелях, організації подорожі можна 
одержати на сторінці конференції https://armed.org.ua/allergo_anons_2019_ukr або за 
телефонами:  

Наукова програма: 

+38(096)7071179; +38(050)5717322 

адреса для листування: conferenceoccup@gmail.com 

Публікація тез: 

+38(050)5717322, адреса для листування: conferenceoccup@gmail.com  

Телефон для спонсорів: +38(067)247-66-76, адреса для листування: head@armed.org.ua 

Розміщення у готелях, організації подорожі: +38(097)-367-98-76, адреса для листування: 
director@armed.org.ua 
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