
                                                                                              Заявка 

Державного вищого навчального закладу 

«Івано-Франківський національний  медичний університет» 

на проведення в 2014 році наукових форумів 

 

№ 
п/п 

 
Назва заходу, тема 

Місце і дата 
проведення 
 (число та 

місяць) 

Кількість 
учасників 

Перелік 
країн-

учасниць 

Організація, 
відповідальна за 

проведення заходу 
(адреса, телефон 

оргкомітету, 
відповідальна особа) 

Всьо
го 

У т.ч. з 
інших 
міст 

  

1 2 3 4 5 6 7 

2. Науково-практична конференція 
з міжнародною участю «Сучасні 
аспекти клінічної неврології». 

 

м.Івано-
Франківськ, 

13-14 березня   
 2014 року 

 

300 270 Україна, 
Росія, Іспанія, 

Польща  
 

ДВНЗ «Івано-
Франківський 

національний медичний 
університет» 

 (76018, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Галицька,2) 
Відповідальна особа: 

д.мед.н., доцент  
Гриб В.А. 

тел. моб.: (099)740-77-03 
 
 



3. 
 

Науково-практична конференція 

з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в 

сучасній стоматології» 
в рамках проведення другої 
спеціалізованої виставки 
«МЕДВІН: СТОМАТОЛОГІЯ» 

м. Івано-
Франківськ,  

20-22 березня     
2014 року 

500 100 Україна, 
Росія, Польща 

ДВНЗ «Івано- ДВНЗ 

«Івано-Франківський 

національний медичний 

університет»  

(76018, м. Івано-

Франківськ, 

вул. Галицька, 2) 

Відповідальна особа:  

д.м.н., професор 

 Ожоган З.Р. 

тел.(факс) (0342)552529 
тел.моб. 0677470746 

4. Науково-практична конференція 
«Коморбідні стани і 
захворювання: у фокусі 
особливості лікування». 
 

м. Івано-
Франківськ, 
17-18 квітня  
 2014 року 

125 125 Україна ДВНЗ «Івано-
Франківський 

національний медичний 
університет» 

 (76018, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Галицька,2) 
Відповідальні особи: 
д.мед.н., професор  

Середюк Н.М. 
тел.р: (0342) 527249 

тел. моб.: (067)3431257 
д.мед.н., професор  

Яцишин Р.І. 
тел.р: (0342) 537984 

тел.моб: (050)3388571 
д.мед.н., професор  

Вакалюк І.П. 
тел.р: (0342) 537984 

тел.моб: (050)5403435 



5. Науково-практична конференція 
«Прикарпатські 
дерматовенерологічні дні» 

 

м. Івано-
Франківськ, 
15-16 травня 
 2014 року 

300 100 Україна, 
Росія, 

Білорусь, 
Польща, 

Словаччина 
 

ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 

університет» 
 (76018, м.Івано-

Франківськ, 
вул.Галицька,2) 

Відповідальна особа:  
Доц. Цідило І.Г.,  

головний лікар ОКДВД  
тел.р.: (0342)24992 

      тел.моб: 0673426589 
Проф.Вірстюк Н.Г. 
д.мед.н.,професор, 

зав.кафедри дерматології та 
венерології 

тел.р.: (0342)24295 
      тел.моб: 0978604337 

6. Міжрегіональна науково-
практична конференція 
«Актуальні питання сучасної 
урології, сексопатології та 
андрології» 
 

м. Яремче, 
16-17 жовтня 

 2014 року 

250 150 Україна, 
Росія. 

 

ДВНЗ «Івано-
Франківський 

національний медичний 
університет» 

 (76018, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Галицька,2) 
Відповідальна особа: 

д.мед.н., професор  
Литвинець Є.А. 

тел.р.: (0342)525-980 
тел.моб:0509500089 



7. Міжнародна науково-практична 
конференція «ІІ Прикарпатський 
хірургічний форум» 

м. Івано-
Франківськ, 

23-24 жовтня 
 2014 року 

 

200 100 Україна, 
Росія, 

Польща, 
Німеччина 

ДВНЗ «Івано-
Франківський 

національний медичний 
університет» 

 (76018, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Галицька,2) 
Відповідальна особа: 

д.мед.н., професор  
Пиптюк  О.В. 

тел.р.: (0342)53-79-84 
тел.моб:0505346152 

                                                  
 
 
 
 
 

                                         Ректор                                                                     М.М.Рожко 


