Вельмишановні колеги!
Маємо честь запросити Вас до участі в роботі
VIII Національного Конгресу анестезіологів України КАН-2021,
який проходитиме 21-23 жовтня 2021 року в міжнародному Конгрес-центрі
«Український дім» у місті Києві за адресою вул. Хрещатик, 2
КОНГРЕС ПРОХОДИТИМЕ В ЗМІШАНОМУ ФОРМАТІ: ОФ-ЛАЙН (НАЖИВО) ТА ОН-ЛАЙН!!!
ТЕМАТИКА КОНГРЕСУ
1.
2.
3.
4.

Інтенсивна терапія критичних станів.
Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія періопераційного періоду.
Лікування гострого та хронічного болю.
Антибактеріальна терапія та проблеми антибіотикорезистентності. Інтенсивна терапія сепсису
та септичного шоку.
5. Інфузійна терапія – сучасний стан питання.
6. Нутритивне забезпечення в клінічній практиці.
7. Анестезіологія та інтенсивна терапія в педіатрії.
8. Сучасні проблеми інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві та
гінекології.
9. Лікування пацієнтів, хворих на COVID-19.
10. Засідання Правління ГО «Асоціація Анестезіологів України», звіт керівних органів про роботу.
Вибори президента ГО «Асоціація Анестезіологів України».
ФОРМА УЧАСТІ: виступ з доповіддю, постерна доповідь, публікація тез, слухач.
РОБОЧІ МОВИ КОНГРЕСУ українська, російська, англійська
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК* СКЛАДАЄ:
ДЛЯ УЧАСНИКІВ ОФ-ЛАЙН (НАЖИВО) 500 грн. для членів Асоціації анестезіологів України та 700 грн. (за умови
сплати юридичними особами), та включає отримання бейджу, сумки учасника з матеріалами Конгресу (журнал
«Pain, Anaesthesia and Intensive Care/Біль, знеболення та інтенсивна терапія» з опублікованими матеріалами Конгресу), отримання сертифікату, можливість брати участь в роботі наукових засідань, кава-брейках);
ДЛЯ УЧАСНИКІВ ОН-ЛАЙН 200 грн. та включає можливість он-лайн перегляду Конгресу та отримання сертифікату
учасника.
*від сплати реєстраційного внеску звільняються члени Правління ГО «Асоціація анестезіологів України» та делегати
Конгресу, обрані зборами обласних осередків ГО «Асоціація анестезіологів України».

УВАГА! Оплата реєстраційного внеску за банківськими реквізитами приймається до 10 жовтня 2021 р.
Після 10 жовтня 2021 р. розмір внеску для всіх учасників становить 700 грн., сплачується під час
реєстрації (НЕ ГАРАНТУЄ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ УЧАСНИКА ТА БЕЙДЖА ТА СЕРТИФІКАТУ!)
Для студентів та інтернів вартість участі становить 200 грн., що включає участь в роботі конгресу,
кава-брейки та сертифікат! Під час реєстрації при собі мати підтверджувальний документ! Оплату здійснювати за вказаними реквізитами з поміткою інтерн (студент).
Реєстрація та оплата внеску для участі в VIII Національному Конгресі анестезіологів України-2021
за посиланням на сайті ГО «ААУ» http://aaukr.org
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ КОНГРЕСУ (АБСТРАКТІВ) «PAIN, ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE/БІЛЬ, ЗНЕБОЛЕННЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ» (2021) – №3.
Публікація абстрактів в журналі «PAIN, ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE/БІЛЬ, ЗНЕБОЛЕННЯ ТА ІНТЕНСИВНА
ТЕРАПІЯ» є безкоштовною (журнал включено до 19 міжнародних наукометричних баз та переліку фахових видань (категорія «Б»), затверджених МОН України).
Роботи рецензуватимуться, оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.
Матеріали приймаються на e-mail: congress2021@aaukr.org до 10 вересня 2021 р.
Структура матеріалів: УДК; автор(автори) роботи, назва публікації, установа, де було виконано роботу, актуальність проблеми; мета роботи; матеріали та методи; результати; висновки; список літератури. Об’єм тез від 2500
до 3500 друкованих знаків.
Структура постеру: автор(автори) роботи, назва, установа, де було виконано роботу, актуальність; мета;
матеріали та методи; результати; висновки; список літератури. Розмір постеру 90х140 см.
Детальна інформація доступна на Інтернет-сторінці ГО «ААУ» http://aaukr.org
Е-mail: congress2021@aaukr.org
тел/факс 044 529 24 72;
тел. 067 998 12 19 (Гавриленко Олеся Олександрівна); 050 353 96 89 (Дубров Сергій Олександрович)

