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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про проведення VIIІ наукового симпозіуму з міжнародною участю
„Актуальні питання інтервенційної нейрорадіології”
якій відбудиться 19-20 вересня 2019 р. у KHORTITSA PALACE,
м. Запоріжжя, бул. Шевченка 71A.
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Згідно Реєстру конгресів, конференцій та з`їздів МОЗ України на 2019 рік, ГО
„Всеукраїнська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії”, ДУ «Науково-практичний
Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», Запорізькій державний
медичний університет, Департамент охорони здоров’я Запорізької ОДА, Департаменту
охорони здоров’я Запорізької МР, КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР запрошують
Вас взяти участь в роботі VIІI наукового симпозіуму з міжнародною участю „Актуальні
питання інтервенційної нейрорадіології”, якій відбудиться 19-20 вересня 2019 р. у
KHORTITSA PALACE, м. Запоріжжя, бул. Шевченка 71A. Початок конференції 19.09.19 о 900.
До участі в роботі наукового симпозіуму запрошено вчені та спеціалісти:
ендоваскулярні нейрохірурги, неврологи, нейрохірурги, інтервенційні радіологи,
радіохірурги, судинні хірурги, рентгенологи, нейроанестезіологи, нейроофтальмологи,
кардіологи та інш.
Наукова програма передбачає науково-практичні доповіді та обговорення широкого
кола питань з профілактики, діагностики та лікування судинної нейрохірургічної, судинної
периферичної та неврологічної патології.
Основні тематичні напрямки конференції:
- Досягнення інтервенційної нейрорадіології: Новітні методи та інструментальні
засоби у ендоваскулярній практиці, варіанти їх використання, клінічні випадки,
оцінка результатів лікування та їх порівняння.
- Організаційні та медичні аспекти надання невідкладної допомоги хворим з
ішемічним мозковим інсультом: Досвід та сучасні погляди на стан проблеми.
- Ендоваскулярне, радіохірургічне, мікрохірургічне та комбіноване лікування
судинної патології нервової систем: церебральні аневризми, артеріо-венозні
аномаліі головного та спинного мозку, геморагічні та ішемічні інсульти, стенози та
тромбози судин голови та шиї.
- Сучасні погляди на застосування антиагрегантної терапії в ендоваскулярній
практиці. Інтенсивна терапія, анестезіологічний супровід хворих в

переопераційному періоді при проведенні ендоваскулярних операцій у хворих з
різноманітними судинними вадами.
Під час симпозіуму відбудеться виставка лікарських препаратів, медичного обладнання
та інструментів. Всі учасники конференції отримають сертифікат.
Заявки на доповіді та тези доповідей приймаються
до 31 липня 2019 року.
Тези будуть опубліковані у збірнику матеріалів симпозіуму.
Тези друкуються без редакційної і коректорської правки. Обсяг тез не повинен
перевищувати 2-3 сторінок, мова: українська, англійська або російська. Текст - в редакторі
Microsoft Word без переносу слів, шрифт - Times New Roman, 14 пт, інтервал між рядками –
1,5, поля з усіх сторін - по 20 мм.
Порядок оформлення: повна назва тез великими літерами, жирним шрифтом; прізвище та
ініціали авторів; установа, місце, країна; текст; на окремому аркуші вказати відомості про
авторів. Публікація тез – безкоштовна.

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті ГО «ВАЕН»:
http://neuroradiology.org.ua
Зареєструватися, надіслати тези та замовити готель можна через реєстраційну форму на
сайті http://neuroradiology.org.ua, сторінка “Симпозіуми”
Телефони для довідок та спілкування з питань участі в роботі симпозіуму:
Мамонова Марина Юріївна
050-310-19-44
e-mail: info@neuroradiology.org.ua
Виваль Микола Богданович
38097-709-97-77
e-mail: vyval_mukola@ukr.net
Полковніков Олексій Юрійович
050-484-87-71
e-mail: aupolkovnikov@gmail.com
ОРГКОМІТЕТ

