АНКЕТА
учасника науково-практичної конференції
Молодіжна анестезіологічна конференція
«Тріщинські читання»
* поля обов’язкові для заповнення
ПІП вказати друкованими літерами
Прізвище*
_____________________________________
Ім’я*
_______________________________________
По-батькові*
___________________________________
E-mail*
_____________________________________
Дата народження
________________________________
Науковий ступінь
_______________________________

Міністерство охорони здоров’я України
Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика
Клінічна лікарня «Феофанія»

Місце роботи (повна назва закладу та відділення)
__________________________________

Асоціація Анестезіологів, перфузіологів та лікарів
інтенсивної терапії

__________________________________

Науково-практична конференція
з міжнародною участю

Телефони:
службовий (_____) _________________
мобільний (_____) _________________
Потрібна консультація з поселення в Києві
ТАК

МОЛОДІЖНА АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

НІ

Додаткова інформація:
ВІДПОВІДНО
ДО
ЗАКОНУ
УКРАЇНИ
«ПРО
ЗАХИСТ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ» ВІД 1 ЧЕРВНЯ 2010 P. № 2297-VI ДАЮ
ЗГОДУ
НА
ОБРОБКУ
МОЇХ
ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ:
ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ (ІМ'Я, АДРЕСА, ТЕЛЕФОН ТОЩО),
ПАСПОРТНІ ДАНІ; ОСОБИСТІ ВІДОМОСТІ (ВІК, СТАТЬ, ТОЩО);
ОСВІТА; ПРОФЕСІЯ

Дата ___________ Підпис ____________

Анкети надсилати на електронну адресу:
mak-conference@ukr.net

«ТРІЩИНСЬКІ ЧИТАННЯ»
MAK IV

Реєстраційна форма на сайті:

http://mak.org.ua/
16–19 жовтня 2019 р., Київ

Програма конференції включає:

Майстер-класи (воркшопи)
1.
2.
3.
4.

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас до

Мультидисциплінарної
молодіжної анестезіологічної
конференції «Тріщинські читання»
MAK IV
На форумі провідними фахівцями України та
країн Європейського Союзу будуть проведені:
рефрешер-курс, пленарні та секційні засідання,
семінари та майстер-класи (воркшопи).
В рамках конференції буде проведено конкурс на
найкращу наукову доповідь та симуляційна
олімпіада.
В роботі конференції приймуть участь більш ніж
10 спікерів з країн ЄС.
До участі запрошуються студенти, лікарі-інтерни,
анестезіологи, лікарі відділень інтенсивної терапії
та спеціалісти інших спеціальностей.
Місце проведення конференції:
вул. Академіка Заболотного, 21, Київ
Клінічна лікарня «Феофанія»

«Важкий» дихальний шлях;
Моніторинг під час операції;
Практикум з реґіонарної анестезії;
Практикум з візуалізації магістральних
вен та алгоритми;
5. Практикум
з
екстракорпоральних
методів оксигенації;
6. Катетеризація магістральних судин;
7. Основні режими ШВЛ та респіраторна
підтримка при ГРДС.

Актуальні

питання
анестезіології
та
інтенсивної терапії (доповіді та рефрешерлекції відбуватимуться паралельно в 2-3 залах)
1. Огляд останніх гайдлайнів та новітніх
методик;
2. Дискусійні клуби з проблемних питань;
3. Школа молодого науковця.

Конкурсна програма з призовими місцями та
заохоченням переможців (освітні гранти та
відзнаки)
1.
2.
3.

Наукові доповіді;
Брейн-ринг;
Симуляційна олімпіада.

Прохання до доповідачів – подати заявку з назвою
доповіді на e-mail конференції до 1 вересня 2019 р.
Тези для публікації надіслати до 1 вересня 2019 р.
на адресу: mak-conference@ukr.net
Стандарти тез: об’єм – не більше 5000 друкарських
символів, Times New Roman, 12 pt, всі береги – 2 см.
Початок реєстрації – 16 жовтня 2019 р. о 1000
Відкриття конференції – 17 жовтня 2019 р. о 930

Проживання у готелях Києва (від 300 грн.) та у
гуртожитках НМАПО імені П.Л. Шупика

По завершенню конференції учасники отримають
відповідний сертифікат та свідоцтва участі в
майстер-класах
Адреса оргкомітету конференції:
вул. Дорогожицька, 9, Київ; 04112; НМАПО імені П.Л.
Шупика (з приміткою: кафедра анестезіології та
інтенсивної
терапії,
доценту
Дзюбі
Дмитру
Олександровичу).
Контактний телефон: +38 (044) 518 41 57– кафедра
анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л. Шупика.
Е-mail: mak-conference@ukr.net
Сайт конференції: http://mak.org.ua/

Конференцію внесено до Реєстру конгресів,
з’їздів, науково-практичних конференцій у 2019 р.

Консультації з приводу поселення:
Болюк Мар’яна, тел.+38 068 104 59 25

