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ОРГАНИЗАТОРИ 

  
 

ПАРТНЕРИ 

 

 
Міжнародна конференція 

“Інформаційні технології в кардіології” 
11 - 12 квітня 2013, Харків, Україна  

 
Шановні колеги ! 

Запрошуємо взяти участь в міжнародній Конференції “Інформаційні технології в кардіології”. 
Дати проведення конференції: 11 - 12 квітня 2013 року в рамках заходів, присвячених 90-літтю Харківської 
медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. 
Місце проведення: Актовий Зал, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 
Адреса: Україна, Харків, вул. Корчагинцев, 58. Метро: «Станція і. Академіка Барабашова», автобус 281. 
Організатори: 
Українська Асоціація «Комп'ютерна Медицина» 
Харківська медична академія післядипломного післядипломної освіти МОЗ України 
Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи МОЗ України 
(Укрмедпатентінформ) 
Партнери: 
Компанія «MEDIA.med» 
Науково-методичний Журнал «Клінічна інформатика і Телемедицина» 
ОРГКОМІТЕТ 
Хвісюк О.М., д.м.н., професор (Харків) 
Морозов А.О. д.тех.н., професор, член-корр. НАНУ (Київ) 
Майоров О.Ю., д.м.н., професор (Харків) 
Целуйко В.Й., д.м.н., професор (Харків) 
Горбань  А.Є., к.м.н., доцент (Київ) 
 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Майоров О.Ю., д.м.н., проф., співголова (Харків) 
Целуйко В.Й., д.м.н., проф., співголова (Харків) 
Ахметшин О.М., д.фіз.-мат.н., проф. (Дніпропетровськ) 
Баєвський Р.М., д.м.н., проф. (Москва, Росія) 
Бих А.І. д. тех.н., проф. (Харків), 
Воробйов К. П. д.м.н. (Луганськ) 
Горбань А.Є., к.м.н., доцент (Київ) 
Грінченко В.Т., д.тех.н., проф., академік НАНУ (Київ) 
Долженко М.М., д.м.н., проф. (Київ) 
Іванов Г.Г., д.м.н., проф. (Москва, Росія) 
Кобрінський Б. А., д.м.н., проф. (Москва, Росія) 
Ліщук В.О., д.б.н., проф. (Москва, Росія) 

Марценюк В.П. д.фіз.-мат.н., проф. (Тернопіль) 
Мартиненко О.В., д. фіз.-мат.н., проф. (Харків) 
Мінцер О.П., д.м.н., проф. (Київ) 
Міронова Т.Ф., д.м.н., проф. (Челябінськ, Росія) 
Нетяженко В.З. д.м.н., проф. (Київ) 
Панченко О.А., д.м.н., проф. (Донецьк) 
Соколов В.Н., д.м.н., проф. (Одеса) 
Сичев О.С., д.м.н., проф. (Київ) 
Файнзільберг Л.С., д. фіз.-мат.н. (Київ) 
Фролов О.В., д.м.н. проф. (Мінськ, Респ. Білорусь) 
Юматов Є. А., д.м.н., проф. (Москва, Росія), 
Яблучанський М.І., д.м.н., професор (Харків) 
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Тематика конференції 

Нові методи аналізу ЕКГ 
Варіабельность серцевого ритму 
Експрес-аналіз і моніторинг функціонального стану 
Холтеровське моніторування 
Мобільні пристрої 
Інформаційні технології для контролю серцево-судинної системи 
Контроль кровообігу 
Інформаційні технології для постановки діагнозу і прогнозу в кардіологічній діагностиці 
Системи управління лікувально-діагностичним процесом в кардіологічній клініці – Госпітальні інформаційні 
системи 
Медичні інформаційні системи у фармації 
Інформаційні технології і медична освіта (ІТ для дистанційної освіти кардіологів) 
Телемедицина. Телекардіологія 
До участі в конференції запрошуються: 
Лікарі всіх спеціальностей. 
Розробники медичних інформаційних технологій. 
Компанії - виробники медичного устаткування і програмного забезпечення, фармацевтичні компанії. 
 

Матеріали Конференції: 
Тези доповідей будуть опубліковані в спеціалізованому журналі «Клінічна інформатика і Телемедицина». 
Журнал цитується і індексується в наукометричній базі даних Index Copernicus, зареєстрований ВАК України, 
як спеціалізований професійний журнал по чотирьох напрямах - медичні, фармацевтичні, біологічні науки, 
інформатика і приладобудування. Доповіді, відібрані Програмним комітетом, будуть опубліковані у вигляді 
статей. Найцікавіші доповіді можуть бути рекомендовані для публікації в Європейському журналі J. Biomedical 
Informatics (EJBI) – офіційному партнерові журналу  «Клінічна інформатика і Телемедицина». 
Оформлення тез. Тези доповідей: об'єм 2 сторінки, шрифт Times New Roman, 12, через 1 інтервал; поля: 
зверху і знизу 2,0 см, зліва 2,5, справа 1,0; малюнки і список літератури не присилати. 
 
Заявки на участь і тези доповідей надсилати на адресу: mediamedua@mail.ru  до 25 березня 2013 р.  
Копії заявки і тез надсилайте за адресою: kit-journal@ukr.net; інформація на: www.uacm.kharkov.ua і 
http://mediamed.com.ua/   (Необхідно вказати назву Конференції) 
  
 

        
За довідками про умови участі звертатися: 
тел: +38 (093) 64-55-220 
ел. пошта: mediamedua@mail.ru 


