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ІHФОРМАЦІЙHИЙ ЛИСТ №2  
 
Державна установа «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук 

України» (ДУ «ІСП НАМНУ») повідомляє, 12-14 жовтня 2017р. у м. Львові відбудеться науково-
практична конференція з міжнародною участю «МУКОВІСЦИДОЗ В УКРАЇНІ: СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ Й СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 
ПАЦІЄНТІВ» із симпозіумом «Орфанні захворювання у дітей та дорослих». Форум подано для 
внесення у Реєстр наукових медичних форумів на 2017 рік, 

Конференція проводиться за участі КЗ «Західноукраїнський спеціалізований дитячий 
медичний центр», Департаменту охорони здоров’я  ЛОДА, асоціації хворих на муковісцидоз 
«ДЗВІН», Громадської спілки «Орфанні захворювання України» та підтримки Європейської 
асоціації муковісцидозу (CF Europe), ЛКП “Агенція з підготовки подій” Львівської міської ради. 
Організаційний партнер – Благодійний фонд Розвитку Інновацій Медицини “РІМОН”.  

До участі в роботі конференції запрошуються фахівці, які займаються проблемами 
муковісцидозу та інших орфанних хвороб: лікарі-генетики, педіатри, пульмонологи, терапевти, 
акушери-гінекологи, неонатологи, фізіотерапевти, гастроентерологи, дієтологи, психологи 
(очікувана кількість учасників – 150-200 чоловік).   

Місце проведення заходу – конференц-зали готелю «ТАУРУС» за адресою м. Львів, пл. 
Князя Святослава, 5.  

Окрім фахівців з України, підтверджена участь доповідачів із Канади, Польщі, Словаччини, 
Бельгії, Франції та Великобританії. Так, в рамках науково-практичної роботи конференції 
виступатимуть провідні вітчізняні та іноземні експерти в галузі муковісцидозу, зокрема Elizabeth 
Tullis (Торонто, Канада), Valerie Waters (Торонто, Канада), Christine Bear (Торонто, Канада), Mark 
Rosenthal (Лондон, Велика Британія), Jarosław Walkowiak (Варшава, Польща), Anna Feketova 
(Кошице, Словаччина), Hughes Gauchez (Париж, Франція) та інші. 

Тези доповідей учасників будуть включені у збірник матеріалів конференції та 
опубліковані на сайті. Термін подачі тез та формування програми конференції – 31 липня  2017 
року. Тези приймаються в електронному форматі (cfu-conference17@cfu.com.ua). 
         Детальну інформацію, реєстраційну форму та квитанцію на сплату реєстраційного внеску Ви 
можете знайти на сайтах www.rimon.in.ua та www.cfu.com.ua (див. Додаток 1). Учасники 
отримають сертифікат.  
 
 
 Голова Оргкомітету, 
 Директор ДУ «ІСП НАМНУ» 

докт. мед. наук, професор      О.З. ГНАТЕЙКО  



Додаток 1  
РЕЄСТРАЦІЯ 

 Рання реєстрація 
до 31 травня 2017 

Пізня реєстрація 
з 1 червня по 30 
вересня 2017 

Реєстрація 
в день проведення 
з 1 жовтня 2017 

Повна реєстрація для 
учасників 

 350 грн. 500 грн. 

 
Реєстраційний внесок включає участь у всіх наукових та практичних секціях, всі друковані 
матеріали конфренції, кава-перерви , а також публікацію тез доповідей.  
 
Реєстраційний внесок просимо перерахувати за наступними реквізитами  
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД  
РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ МЕДИЦИНИ ”РІМОН” 
Код ЄДРПОУ 39581683 п/р №26009052730391 (UAH) в ПАТ КБ “ПриватБанк” МФО 300711 
Призначення платежу: благодійна допомога  на проведення конференції 
 

Проживання та проїзд учасниками конференції забезпечується за власний рахунок.   
Рекомендуємо проживання в наступних готелях. Оргкомітетом заброньована певна кількість 
номерів в цих готелях для учасників конференції  
  

Готель Відстань до місця 
проведення 
конференції 

Вартість  
1-місного номера 
зі сніданком 

Вартість  
2-місного номера 

 зі сніданком 
Готельний комплекс Таурус 3* 

www.hotel-taurus.com 
 

0 км від 1015грн./доба від 1151 грн. 

Reikartz Дворжец Львів 3* 
www.reikartz.com/uk/hotels/dworz 

 

0,7 км від 921 грн/доба від 1110 грн/доба 

 
За додатковою інформацією звертайтесь будь ласка за телефонами +38 (044) 537-5277, +38 (093) 
873-4317,  координатор проекту Тетяна Карпенко, або за електронною адресою: 
tetiana.karpenko@rimon.in.ua  
 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ. 

Тези доповіді подаються українською, російською або англійською мовами. 
Обсяг тексту повинен складати не більше 3200 знаків, всі поля – 2 см, шрифт Times 
New Roman, кегль 12, інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см. У разі публікації тез 
українською мовою слід обов’язково подати резюме англійською (5-6 рядків). 
Рисунки та графіки не приймаються. У посиланнях на літературні джерела в тексті 
слід подати прізвище автора та рік публікації в круглих дужках. Просимо не 
використовувати зміни регістрів, шрифтів, форматування тексту, виділень. Тези 
повинні бути збережені у форматі *rtf. Назва файлу тез повинна містити  прізвище 
першого автора , наприклад, petrenko.rtf.  

Тези надсилати на адресу: cfu-conference17@cfu.com.ua 
Структура тез: 

Прізвища та імена авторів (прізвище доповідача підкреслити) 
НАЗВА ДОПОВІДІ 



Офіційна назва установи, де виконували роботу 
Поштова адреса установи, e-mail 
Author(s).  TITLE. Summary (5-6 рядків) 
Текст тез... 
                                       Зразок: 

Петренко П.В., Василенко І.А., Іваненко І.І. 
ЧАСТОТА МУТАЦІЙ ГЕНА ТРБМ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ З ХОЗЛ 

ДУ «Інститут спадкової патології НАМНУ» 
вул. Лисенка, 31-а, м. Львів, 79008, Україна, e-mail: petrenko@ukr.net 

Petrenko P., Vasilenko I., Ivanenko I.  
CFTR GENE MUTATIONS FREQUENCY IN PATIENTSWITH COPD. Cystic fibrosis and 

COPD demand of differential…. 
  Текст тез українською... 
За додатковою інформацією, прохання, звертатись до технічного організатора заходу – 
Благодійного фонду Розвитку Інновацій Медицини “РІМОН” за телефонами +38 (044) 537-5277, 
+38 (093) 873-4317,  координатор проекту Тетяна Карпенко, або за електронною адресою: 
tetiana.karpenko@rimon.in.ua.  

 


