
 
 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

50-а Міжнародна науково-практична конференція 

«ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРІВ В МЕДИЦИНІ ТА БІОЛОГІЇ» 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Відповідно до плану проведення конференцій (посвідчення №464 від 01 жовтня 2018 р., 

Видане ДНУ «Укр ІНТЕІ») 50-а Міжнародна науково-практична конференція 

«Застосування лазерів в медицині та біології» буде проведена з 22 по 25 травня 2019 

року в Харкові , на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

 

На конференції будуть обговорюватися наступні теми: 

- застосування лазерів, світлодіодів та біоптронів у медицині; 

- лазерна хірургія; 

- фотодинамічна терапія злоякісних пухлин; 

- антибактеріальна фотодинамічна терапія; 

- фотодіагностіка; 

- застосування фотонних технологій в сільському господарстві та ветеринарії; 

- нові напрямки в фотомедицині та в фотобіології; 

- фізико-технічні основи фотобіологіі та фотомедицини. 

 

В рамках конференції планується проведення: 

- молодіжної секції (доповіді студентів, аспірантів і молодих вчених); 

- виставки нової апаратури для фотобіології та фотомедицини; 

- 40 сесії Проблемної комісії МОЗ та НАМН України "Лазерні технології в медицині" 

 

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська (передбачається синхронний 

переклад). 

 

До початку конференції будуть видані Матеріали конференції. 

Тези доповідей приймаються українською, російською або англійською мовами. 

Deadline- 20 квітень 2019 року.  

 

Оргвнесок для учасників конференції становить 150 євро (для запрошених зарубіжних 

доповідачів, учасників з України та країн СНД передбачаються гранти Оргкомітету). У 

вартість оргвнеску включено публікацію тез в Матеріалах конференції, збірка Матеріалів 

конференції, програма конференції, сертифікат учасника, кава-брейки. 

 

Заочна публікація тез в Матеріалах конференції - 60 грн (2 євро) за сторінку. 



 

Доповідачі отримують Ювілейний настінний вимпел. 

 

Вартість одного квадратного метра виставкової площі становить 400 грн (13 євро) за 

квадратний метр (мінімальна площа для виставки апаратів - 4 м2, а для виставки 

літератури - 2 м2). 

 

Культурна програма (передбачаються екскурсії по місту, до музеїв Харкова, відвідування 

Харківської обласної філармонії, Харківського академічного театру опери та балету). 

 

Розміщення учасників в готелях Харкова та санаторії «Роща». 

Найближчі готелі: 

Готель «Харків», майдан Свободи, 7. Бронювання номерів на сайті готелю 

https://www.hotel.kharkov.com 

 

Готель «Premier Palace Hotel Kharkiv», пр. Незалежності, 2. Бронювання номерів на 

сайті готелю https://kharkiv-palace.phnr.com 

 

Hotel & Spa NEMO, вул.Сумськая, 35 (Сад Шевченка, біля Каскаду). Бронювання номерів 

на сайті готелю http://kharkov.nemohotels.com/ru/ 

 

 

Контакти: 

Подача тез, реєстрація, листування: e-mail: kbkm@karazin.ua , amkorobov@i.ua  

Додаткова інформація: 

+38 (067) 731-14-31 (російська, українська - Анатолій Коробов); 

+38 (050) 411-16-32 (англійська - Сергій Гуляр). 

 

Реєстрація учасників конференції буде проводитися на сайті конференції після 15 березня 

2019 р. або в Оргкомітеті. 

Додаткова інформація по конференції та розміщенню учасників буде розіслана в 

наступних інформаційних листах. 

 

 

 

 

 

З повагою, 

Співголова Оргкомітету конференції, 

президент Міжнародної асоціації   

«Лазер і Здоров'я» 

 

             А.М.Коробов 
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