ВГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ТРАВМИ,
ХІРУРГІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБА ТА АРТРОСКОПІЇ»
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ОРТОПЕДІВТРАВМАТОЛОГІВ

НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРТОПЕДІЇ ТА
СПОРТИВНОЇ ТРАВМИ»
ВГО «УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ СПОРТИВНОЇ ТРАВМИ, ХІРУРГІЇ
КОЛІННОГО СУГЛОБА ТА АРТРОСКОПІЇ»

4-6 вересня 2014 р.
Реєстрація учасників конференції
04 вересня 2014 р.
Початок роботи конференції
05 вересня 2014 р. – 10 00
м. Запоріжжя

ЗАПРОШЕННЯ
ВГО «Українська асоціація спортивної травми, хірургії колінного
суглоба та артроскопії»
Запорізький державний медичний університет
Запрошує Вас прийняти участь
В науково – практичній конференції з
міжнародною участю, яка відбудеться
4-6 вересня 2014 року
м. Запоріжжя

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:
сприяти розвитку та широкому практичному застосуванню
артроскопії, хірургії суглобів та сучасних методів лікування
спортивної травми

НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
 артроскопія суглобів та ендоскопія м’яких тканин;
 діагностика патології суглобів та спортивної травми;
 реабілітація після оперативного лікування і спортивної
травми;
 остеотомія;
 нові направлення в лікуванні спортивної травми;
 ендопротезування колінного і плечового суглобів.

РОБОЧА МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська,
англійська
ФОРМА УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
 доклад на пленарних та секційних засіданнях;
 участь в засіданнях;
 участь в практичних тренінгах.

НА ПРОТЯЗІ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ВІДБУДЕТЬСЯ:
 виставка медичного обладнання;
 виставка фармпрепаратів фірм учасників;

Робота конференції буде проходити у вигляді пленарного засідання,
клінічних лекцій за основними темами з участю ведучих спеціалістів
України та дальнього зарубіжжя та дискусії
В роботі конференції приймуть участь провідні вітчизняні фахівці
та вчені з ближнього та дальнього зарубіжжя.
Учасники конференції забезпечуються інформаційними
матеріалами.
Конференція зареєстрована в переліку науково-практичних
конференцій МОЗ і НАМН України.
Конференція підтримується Європейською асоціацією Спортивної
Хірургії Коліна та Артроскопії (ESSKA) і є в переліку міжнародних
асоціацій ISAKOS та EFOST.

Матеріали конференції (тези) будуть розміщенні на
електронних носіях.
Статті, що відповідають вимогам редколегії,
будуть опубліковані в спеціалізованому журналі
"Вісник
ортопедії,
травматології
та
протезування" який затверджений ВАК України.
Тези на конференцію приймаються до 1 травня
2014 р. Е-mail: uastka@ukr.net
Зареєструватися можна на сайті www.uastka.org
Просимо підтвердити Вашу участь електроною
поштою travma77@mail.ru, uastka@ukr.net або за
телефонами:
050-726-28-01; 067-316-58-55
Адреса:
69035, Україні, м. Запоріжжя, пр. Маяковського,26
Адреса оргкомітету:
69600, Україна, м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, 10
 проф. Коструб Олександр Олексійович, 050-310-47-13
 проф. Зазірний Ігор Михайлович, 095-085-23-39
 проф. Головаха Максим Леонідович, 067-563-01-17

