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учасника науково-практичної конференції 
з міжнародною участю  
«Сучасні ендоскопічні технології в урології» 
 

* поля обов’язкові для заповнення 
ПРОХАННЯ! ПІП вказати друкованими 

літерами українською мовою!  
Прізвище* _____________________________________ 
Ім’я* __________________________________________  
По-батькові* ___________________________________ 
E-mail* ________________________________________ 
Дата народження ________________________________ 
Назва організації ________________________________ 
Посада ________________________________________ 
Факс __________________________________________ 
Науковий ступінь _______________________________ 
Вчене звання ___________________________________ 
Поштова адреса для особистого листування: 
 
Місце роботи, відділення ________________________ 
 
Телефони:  
службовий (_____) _________________ 
факс (_____) ______________________ 
мобільний (_____) _________________ 
 
Додатково: 
Чи потрібні консультації з поселення в Одесі   

ТАК; НІ 
 
Додаткова інформація:  
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ  УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ  ПЕРСОНАЛЬНИХ 
ДАНИХ» ВІД 1 ЧЕРВНЯ 2010 P. № 2297-VI ДАЮ ЗГОДУ НА ОБРОБКУ МОЇХ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ  ДАНИХ: ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ  ДАНІ  (ІМ'Я, АДРЕСА, 
ТЕЛЕФОН ТОЩО), ПАСПОРТНІ ДАНІ; ОСОБИСТІ ВІДОМОСТІ (ВІК, СТАТЬ, 
ТОЩО); ОСВІТА; ПРОФЕСІЯ 
 
 
Дата ___________ Підпис _______________ 
 
Заповнені анкети надсилати на електронну адресу: 

v.artemenko@into-sana.ua 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
Медичний Центр  МЕДІКАП,  клініка INTO-SANA 
Компанія OLYMPUS 
Мають  честь  запросити Вас на 
 
Hауково-практичну конференцію 
«Сучасні ендоскопічні технології в урології»   8-9 вересня 
2018 року 

 
 

 
 
 
 
ДРУГЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 



 
    ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Маємо честь запросити вас взяти участь у  
Науково-практичній конференції з міжнародною 
участю «Сучасні ендоскопічні технології в 
урології»  8-9 вересня 2018 року. 

 
Місце проведення конференції: м. Одеса, 
вулиця Маразліївська, 20. тел 048-784-70-70. 
Готель «Чорне Море» – парк Шевченка.  
 
У конференції беруть участь зарубіжні лектори, 
професори, провідні лектори (senior lecturers) 
та лікарі-консультанти з Німеччини, Грузії, 
України, Білорусі. 
 
Конференція внесена до Реєстру з’їздів,  
конгресів, симпозіумів та науково-практичних 
конференцій 2018 року та може бути підставою 
для відрядження.  
 
 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ включає такі теми:  
1. Лапароскопічні методи оперативного  

радикального лікування раку передміхурової 

залози. 

2. «Жива хірургія» - трансляція з операційної: 

Радикальна лапароскопічна простатектомія із 

застосуванням 3D відеотехнології. 

3. Лапароскопічні методи оперативного  

лікування раку нирки. 

4. «Жива хірургія» - трансляція з операційної: 

лапароскопічна резекція нирки  (з/без ішемії?) із 

застосуванням  3D відеотехнології. 

5. Страхова медицина та реформи в охороні 
здоров’я. Економічні та юридичні аспекти. 

6. Малоінвазивні ендоскопічні методи 

лікування  сечокам’яної хвороби. 

7. Ендоскопічні та інноваційні методи в 

реконструктивній урології.      

  
 
Он-лайн реєстрація до 15/08/2018 на сайті: 
http://into-sana.ua/news/zaproshuyemo-urologiv-
do-uchasti-v-konferencyi/ 
 
Реєстрація на місці проведення конференції. 
Початок реєстрації – 08/09/2018 о 07:30  
 
Церемонія відкриття конференції – 08 вересня 2018 
р. о 9 год 00 хв. 
  
Проживання: туристичний партнер конференції 
компанія Fly-me travel http://flyme.travel/  
Зарєєстровані оn-line учасники  конференції 

отримують  промокод «flymetomedicap» для 
знижки при бронюванні готелів  в мережі готелів 
Mozart та «Чорне  Море». 
 
Зворотними квитками оргкомітет не забезпечує 
 

Товариська вечеря 08/09/2018 за адресою: м. 
Одеса, вулиця Маразліївська, 20. Тел.: 
0487847070. Готель «Чорне Море» – парк 
Шевченко. Вартість вхідного квитка 800 грн. 
 

 

Після закінчення Конференції учасники 
отримають Сертифікат учасника. 
 
Адреса оргкомітету конференції: 65088, м. Одеса, 
вул. Варненська 2. Лікарня “INTO-SANA” (з 
поміткою: Артеменко Валерію Юрійовичу). 
 
Контактний телефон: 
+380503922243 
Е-mail: v.artemenko@into-sana.ua 

 
Консультації з приводу поселення:  
Орловська Наталія +380979419355,   
Артеменко Валерій +380503922243 
Е-mail: v.artemenko@into-sana.ua 


