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Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі 

VIII наукового симпозіуму з міжнародною участю 
„Актуальні питання інтервенційної нейрорадіології” 

19-20 вересня 2019 р. у KHORTITSA PALACE, бул. Шевченка 71A,  Запоріжжя. 
 Організатори Симпозіуму: 

- Громадська організація „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 

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. 
До участі в роботі наукового симпозіуму запрошено вчені та спеціалісти: 

ендоваскулярні нейрохірурги, неврологи, нейрохірурги, інтервенційні радіологи, 
радіохірурги, судинні хірурги, радіологи, нейроанестезіологи, нейроофтальмологи, 
кардіологи та інш.  

Відкриття симпозіуму 19 вересня  2019 р. у 9.00, реєстрація учасників з  8.00. 
Інформація на сайті http://neuroradiology.org.ua 
Симпозіум офіційно внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів 

та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України на 2019 рік. 
Учасники мають можливість отримати офіційне відрядження з місця 
роботи. 



Просимо звернути увагу, що наш захід надає можливість нарахування 
значної кількості балів безперервного професійного розвитку для 
отримання атестації згідно вимогам наказу МОЗ України від 22 лютого 
2019 № 446 про Порядок проведення атестації лікарів.

 

С повагою,   Голова ГО «ВАЕН» 
Директор ДУ «Науково-практичний Центр 
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 
НАМН України»,  
заслужений лікар України, д.мед.н.                                                                              Д.В. Щеглов 

 
р/р 26000572611 АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ МФО 380805 код ЄДРПОУ 37854318 


