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Анонс

ЗАПРОШУЄМО НА СИМПОЗІУМ
«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ СЕПСИСУ»

Запрошуємо науковців взяти участь у роботі
Всеукраїнського симпозіуму з міжнародною
участю «Новітні технології в діагностиці та
лікуванні сепсису» 16–17 травня 2019 р.
Симпозіум внесений до «Реєстру з’їздів, кон-
гресів, симпозіумів, науково-практичних кон-
ференцій, які проводитимуться у 2019 році»
за № 7, що затверджений МОЗ та НАМН Ук-
раїни.

Організатори: державний заклад «Запорізь-
ка медична академія післядипломної освіти Мі-
ністерства охорони здоров’я України», Депар-
тамент охорони здоров’я Запорізької ОДА, асо-
ціація хірургів України.

Тематичні напрями симпозіуму:
— Сепсис у хворих із гнійно-некротичними

процесами м’яких тканин;
— Абдомінальний сепсис. Сучасний стан

проблеми;
— Панкреатогенний та холангіогенний сепсис;
— Гнійно-септичні ускладнення при бойовій

та вогнепальній травмі;
— Антибіотикопрофілактика та емпірична

антибіотикотерапія в хірургії, питання антибіо-
тикорезистентності;

— Судинний, опіковий сепсис та сепсис в
торакальній хірургії;

— Сепсис в ортопедично-травматологічній
практиці;

— Стопа діабетика;
— Сепсис в онкологічних хворих;
— Знеболювання у хворих на хірургічний

сепсис та принципи інтенсивної терапії.
До участі у симпозіумі запрошуються фахів-

ці хірургічного профілю та інтенсивісти.
Роботи, прийняті на симпозіум, будуть опуб-

ліковані в журналі «Сучасні медичні техноло-
гії», що входить у перелік фахових видань, в
яких можуть публікуватися результати дисер-
таційних робіт, та будуть видані учасникам ра-
зом з сертифікатом про участь (з бальною оцін-
кою). Вартість публікації однієї сторінки статті
становить 80 грн.

Статті разом з квитанцією про оплату надси-
лати за адресою:

Редакція журналу «Сучасні медичні техноло-
гії». Бульвар Вінтера, 20, м. Запоріжжя, 69096

Тел/факс: (061) 289-80-82.
E-mail: mmtzmapo@gmail.com
Статті на симпозіум будуть прийматися до

01.04.2019 р.
З правилами оформлення статей та іншою

інформацією детально ознайомтеся на сайті
журналу: www.mmt.zmapo.edu.ua.




