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Н  А  К  А  З 

 

від  16  жовтня 2013 р.                                                      від  16  жовтня 2013 р. 

№ 2538-в                                                                              № 719 

 

 

м .Івано-Франківськ 

 
 

Про проведення обласної міждисциплінарної науково-практичної 

конференції  «Секстрансмісивні захворювання в практиці 

дерматовенеролога, уролога , акушер-гінеколога , інфекціоніста, лікаря 

загальної практики». 

 

Наказуємо : 

 

1. Провести 21 листопада 2013 року обласну міждисциплінарну науково-

практичну конференцію «Секстрансмісивні захворювання в практиці 

дерматовенеролога, уролога , акушер-гінеколога , інфекціоніста, лікаря загальної 

практики» у м. Івано-Франківську , вул. К.Данила, 10 , лекційний аудиторія 

ОКДВД. 

2. Затвердити організаційний комітет обласної міждисциплінарної науково-

практичної конференції у такому складі : 

 

Співголови конференції : 

Мельник Роман Михайлович – директор департаменту охорони здоров’я 

Івано-Франківської ОДА; 

Рожко Микола Михайлович – ректор ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор медичних наук, професор. 

 

Заступники голів організаційного комітету : 

Ціхонь Зоя Олексіївна – заступник директора департаменту охорони 

здоров’я Івано-Франківської ОДА ; 



Пилипчук Володимир Іванович – головний спеціаліст з хірургії 
департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА ; 

Вакалюк Ігор Петрович -  проректор з наукової роботи ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет», доктор медичних наук , 
професор , завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 та медсестринства ; 

Федорченко Володимир Михайлович – проректор з науково-педагогічної 
та лікувальної роботи ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет», к.мед.н., доцент ; 

 
Члени організаційного комітету : 

Цідило Іванна Григорівна – головний позаштатний спеціаліст з  
дерматовенерології ДОЗ ОДА; 

Василюк Олег Ярославович – в.о. головного лікаря ОКДВД; 
 Романчук Світлана Михайлівна – заступник головного лікаря з 
лікувальної роботи ОКДВД. 

Дзьомбак Володимир Богданович - головний позаштатний спеціаліст з  
акушерства і гінекології  ДОЗ  ОДА; 

Боришкевич Лариса Михайлівна - головний спеціаліст з терапії  ДОЗ  
ОДА; 

Литвинець Євген Антонович -  завідуючий кафедрою урології ІФНМУ , 
доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст з урології 
ДОЗ ОДА ;  

Остяк Роман Степанович – головний позаштатний спеціаліст з  
інфекційних хвороб ДОЗ  ОДА , головний лікар обласної клінічної інфекційної 
лікарні ; 

Вірстюк Наталія Григорівна – завідувач кафедри дерматології та 
венерології  ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» , 
доктор медичних наук , професор ; 

Дикий Богдан Миколайович – завідувач кафедри інфекційних хвороб з 
курсом епідеміології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» , доктор медичних наук , професор; 

Пришляк Олександра Ярославівна – завідувач кафедри інфекційних 
хвороб з курсом епідеміології ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» , доктор медичних наук , професор; 

Дикий Богдан Миколайович – професор кафедри інфекційних хвороб з 
курсом епідеміології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет», доктор медичних наук , професор; 

Макарчук Оксана Михайлівна – завідувач кафедри акушерства і 
гінекології ФПО ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет», доктор медичних наук , професор; 

Геник Наталія Іванівна – завідувач кафедри акушерства і гінекології 
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»  , доктор 
медичних наук, професор; 
 
3. Головним позаштатним спеціалістам департаменту охорони здоров’я  ОДА :  
з дерматовенерології Цідило І.Г., з урології Литвинцю Є.А., з акушерства і 
гінекології  Дзьомбаку В. Б.,   з інфекційних хвороб Остяку Р. С., головному 
спеціалісту з терапії Боришкевич Л.М.   залучити до участі в роботі конференції 
урологів , гінекологів, дерматовенерологів, інфекціоністів, лікарів загальної 
практики області  – 200 чоловік. 



 

4. Затвердити Секретаріат конференції у такому складі : 

 Гринюк С.М. – в.о. завідуючого ОМК ОКШВД, керівник секретаріату. 

Члени секретаріату : 

 Буянова І.О. – лікар-дерматовенеролог ОКШВД; 

 Демяник В.В. – лікар-дерматовенеролог ОКШВД; 

 Волошинович М.С. – асистент кафедри дерматології та венерології ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет»;  

 Гірник Г.Є. – асистент кафедри дерматології та венерології ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет»;  

 

5. Керівнику Секретаріату:  

забезпечити реєстрацію спікерів та учасників конференції , своєчасне оформлення 

звіту за підсумками роботи конференції. 

  

6. Завідуючій канцелярією університету Пастернак Л.Є. та працівнику канцелярії 

ДОЗ ОДА ознайомити всіх осіб , зазначених у даному наказі з його змістом. 

 

7. Контроль за виконанням даного наказу покладаємо на проректор з науково-

педагогічної та лікувальної роботи, к.мед.н., доцента Федорченка В. М. і 

заступник директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА 

Ціхонь З.О. 

 

 

 

 

Директор департаменту    Ректор ДВНЗ «Івано-Франківський  

охорони здоров’я  обласної   національний медичний університет», 

державної адміністрації    д.мед.н., професор   

 

____________ Р.М.Мельник    _______________М.М. Рожко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:  

 

Головний позаштатний спеціаліст 

 з дерматовенерології ДОЗ ОДА    І.Цідило 

 

Погоджено: 

 

Заступник директора ДОЗ ОДА     З.Ціхонь 

 

Проректор з науково-педагогічної  

та лікувальної роботи                                                 В.Федорченко 

 

Головний спеціаліст з акушерства 

 і гінекології ДОЗ ОДА     В.Дзьомбак 

 

Головний позаштатний спеціаліст 

 з урології ДОЗ ОДА       Є.Литвинець 

 

Головний спеціаліст- юрисконсульт   А.Копильчук 


