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ІІІ Міжнародний симпозіум

«Нові горизонти анестезіології, інтенсивної терапії критичних
станів та лікування болю», присвячений 85-річному ювілею
член-кореспондента НАН та НАМН України,
д.мед.н., професора Л.В. Новицької-Усенко
м. Дніпро, 23-24 жовтня 2019 р.

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ Міжнародному симпозіумі «Нові горизонти
анестезіології, інтенсивної терапії критичних станів та лікування болю», , який відбудеться 22-23
жовтня 2019 року у м. Дніпро.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ СИМПОЗІУМУ:

Місце проведення симпозіуму - Культурно-діловий центр «Менора» (зал Menorah Ballroom),
вул. Шолом-Алейхема, 4/26, м. Дніпро.
Очікувана кількість делегатів – 700.

ГОЛОВНІ ТЕМИ СИМПОЗІУМУ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія периопераційного періоду
Лікування гострого та хронічного болю
Проблема безпеки в анестезіологічній практиці
Сучасні принципи інтенсивної терапії критичних та термінальних станів
Інтенсивна терапія сепсису та септичного шоку
Інтенсивна терапія бойової травми
Актуальні питання анестезії та ІТ дитячого віку
Сучасні проблеми інтенсивної терапії та анестезії в акушерстві
Нове в анестезіології та інтенсивній терапії
Медицина катастроф
Питання дипломної та післядипломної освіти в анестезіології та ІТ
Питання освіти середнього медичного персоналу відділень анестезіології та інтенсивної терапії
Офіційні мови Симпозіуму – українська, російська, англійська.

Довідки з питань участі у симпозіумі, наукової програми, вимог до матеріалів для публікацій,
реєстрації,
розміщення
у
готелях,
можна
одержати
на
сайті
симпозіуму
https://armed.org.ua/anesteziya_dnepr_2019_ukr/ або за телефонами:
Орг. комітет симпозіуму:
49005, м. Дніпро, Соборна площа, 14. Кафедра анестезіології та ІТ
тел/факс: +38(056)713-53-39, e-mail: meetanest@dma.dp.ua
наукова програма симпозіуму: доцент Царьов Олександр Володимирович,
тел. +38(097)5500452, +38(063)793-37-55, e-mail: resuscitation9@gmail.com
публікація матеріалів симпозіуму: доцент Кріштафор Артур Анатолійович,
тел. +38(066)717-80-18, (098)565-00-15, e-mail: meetanest@dma.dp.ua
телефон для спонсорів: Стадничук Гліб Миколайович,
тел. +38(067)247-66-76, e-mail: head@armed.org.ua
реєстрація, розміщення у готелях: Громадська Марія Євгенівна,
+38(097)-367-98-76, e-mail: armed@armed.org.ua
Оргкомітет

