ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Харківський національний медичний університет, Навчально - науковий
медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ запрошують Вас взяти участь у
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Мультидисциплінарний
підхід у лікуванні болю в спині», яка відбудеться 10-11 жовтня 2016 р. в м. Харків.
Основні наукові напрямки конференції:
 Біль в спині: етіологія, патогенез, клінічні особливості
 Хірургічне лікування вертебральної патології
 Нейропатичний біль в спині
 Біль в спині: роль психологічного фактора
 Біль в спині та коморбідна патологія: урологічна, гінекологічна, хірургічна
психічна та ін.
 Пацієнт з болем в спині: тактика сімейного лікаря
 Фармакотерапія гострого та хронічного болю в спині
 Фізіотерапія болю в спині
 Фізична та психологічна реабілітація пацієнтів з болем в спині
В роботі конференції приймуть участь лікарі всіх спеціальностей, зацікавлені
проблемою лікування болю (неврологи, анестезіологи, ортопедо-травматологи,
сімейні лікарі, психіатри), психологи, реабілітологи.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Місце проведення конференції: Харків, вул. Текстильна, 4.
Початок пленарних засідань конференції 10 жовтня 2016 р. о 10-00 год.,
регламент доповідей до 20 хв.
11 жовтня учасники конференції запрошуються взяти участь у роботі «Школи
лікування болю». В програмі майстер-класи провідних спеціалістів (Dr. Wolfgang
Bauermeister, PhD, MD; Dr. Michael Schenk), тривалість майстер-класу 3 години.
Учасники конференції запрошуються до публікації матеріалів у вигляді
наукових статей в спеціальному випуску електронного видання «INTER COLLEGАS»,
офіційного журналу Харківського національного медичного університету, який
внесений до Переліку фахових видань МОН (умови публікації додаються). Публікація
є безкоштовною. Стаття подається до редакції шляхом реєстрації на сайті
http://inter.knmu.edu.ua або (у випадку технічних ускладнень) шляхом відправки на
електрону адресу журналу collegas@ukr.net до 01.09.2016.

Просимо надіслати заявку на участь у конференції за реєстраційною формою
на електронну адресу vikorostiy@ukr.net до 01.09.2016 або заповнити форму он-лайн за
посиланням http://goo.gl/forms/imC8EsLR7oZ1oszp1
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА
науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Мультидисциплінарний підхід у лікуванні болю в спині»
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю!) учасника
Країна, місто
Назва закладу(установи, організації), посада
Усна доповідь
Стендова доповідь
Слухач конференції
Форма участі (залишити або підкреслити необхідне)
Майстер-клас
Слухач «Школи лікування
болю»
Назва усної доповіді
Назва стендової доповіді
Назва майстер-класу
Поштова адреса установи, індекс
Телефон
Контактні дані учасника
E-mail:
1. Мультимедійний проектор
Необхідність обладнання (вказати)
2. Інше
Ймовірна дата та час прибуття
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: Україна, Харків, вул. Текстильна, 4
Довідки з організаційних питань можна одержати за телефонами:
+38 (050) 616-39-67, +38 (096) 784-97-20 Лобач Олена

З повагою,
ОРГКОМІТЕТ

