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Членaми ,целегaцiТ булo пpезенToBaI{o pеЗyЛЬTaTи BикopисTaння ЛaЗrpниx спектpoфотotloЛяpиMеТpичIlиx
мrтoДiв Ta MеTo.цик ПpoсTopoBoгo МoДеЛюBaI{Irя y сyДoBo-медиuнiй пpaктицi тa нayЦi з oбгpyнтyвaнням ix зaстo-
сyBallЕя' нa пpиклaдi poбiт пpoф. Бaчинськoгo B.T., дoц. Сaвки I.Г., Дoц. Baн.ryлякa o.Я., дoц. Фpaнvyкa B.B. тa
дoц. Зoзyлi B.М. Мaтеpiaли дoпoвiдеЙ 6уlи нaдpyкoвaнi у збipникy кoнфеpенцii' BикЛикaJIи жвaвий iнтеpес тa oб-
ГoвopеIlнll, ЗoкpеMa пpaкTичних сy,цoвo-Ме.цичI{их ексПеpтiв зaцiкaвилa мoяtливiстЬ зaсToсyBaнI{Я tlpеДстaвЛеIlиx
MетoДик y пpaктиннiй.цiяльнoстi. Пpисмнo зaзHaчИTИ, щo дoпoвiдi Haш]иx нaукoвцiв сxв.LllЬl{o oцiнилa.циpекТop
УнiвеpситетсЬкoгo цеHтpy сy.Цoвoi MrДициI{и (Лoзaнa-Женевa) prof.' MD. Silkе Grabhеrr, якa З MеToIо подaльIпoi
мorкливoТ спiвпpaцi ЗaпpoсиЛa IIaIIIих делегaтiв вiДвiДaти конфеpенцirо по сyдoвiй меДицинi y м. Женевa l9-20
)Itoвтня 2017 poку '

У вiльний вiд зaсiдaнь чaс yЧaсникaм кoнфеpенцii, y paмкax кyлЬTypнo-[poсвiтньoi пpoгpaN4и зaxoдy, бyло
ЗaПpollo}toBaнo вiдвiдaти тa oзнaйoмитись iз poбoтoto Бiлopyськoгo aBToЗaвoДy БЕЛAЗ, якиЙ е o.цHиМ iз лiдеpiв
свiтoвoгo виpoбництвa вaжкoi кap'еpнoi теxнiки. Taкоrк ДелегaTaМ булaнaдaтlaмoжливiсть вiДвiДaти TеaTp oпеpи
тaбaлeту, a caМе oпеpy <Bесiлля Фiгapo>.

Bapтo вiдзнaчиTи Bисoкий opгaнiзaцiйний i нaуковo-ПpaктичIlий piвень кoнфеpенцii, y paМкax Якoi нayкoвцi
з piзниx кpaiн мaли зМoгy IIpеДсTaBИTИ свiй нayкoвий дopoбoк, oзнaйoмитиоь з нoвiтнiми lloсяГне}IнЯN{и сy.цoBo-
медиuнoi нayки тa пpaкTики. Зaxiд спpияв I{aлaгoД)кеHнrо дiлoвиx кoнтaктiв тa нayкoвiй спiвпpaцi мirк пpoвiдними
нayкoвцЯМи в гaлyзi сулoвoi MеДицини.

s-Й слoBAцЬкo.ЧЕCЬкий з'iзд сУДoBих MEДикIB

OБaчинський B. T.o Baннyляк O. Я., Пaвлroкoвич o. B..
Пaвлrокoвич H.Д.' Гapaздrок N{. C.

oбмiн .цoсвiдoм тa зДoбyткaми ДлЯ \лo)ltЛивoстi пoДaльшoгo успiruнoГo poзвитку HayКи y буль-якiй га.гyзi
r Пpoстo неoбхiдним y нarпi днi. oкpiм ToГo' oсTal{нi тенденцii дoBoДяTЬ неoбхiднiоть мiхtдисциплiнapнoi тa
мiжгaлyзевoi спiвпpaцi.цлJI oTpиMaI{ня дiйсно пpo.цyкTиBl{oгo pеЗyЛьTaтy.

З метoro пoглиблення iнтеpнaцioнaльнoi нayкoвoi спiвпpaцi нayкoвцi з Укpaiни BЗЯЛи }Д{aстЬ y 5-Мy Cлoвaць-
кo-Чеськoмy з,iЪдi сyдoвиx медикiв з мiжнapoднolо yчaстЮ' який вiдбyвся yПpo.цoB)I( 12-13 жовтня у м. Mapтiн, щo
y Pеспyблiцi Cлoвaкiя'

Укpaiноькy .целегaЦirо цреДсTaBJUIЛи .цoцеIIT кaфедpи сy,Цoвoi МеДиЦини Ta MеДичtloГo ПpaBoЗIlaвствa B.{НЗ
УкpaiЪи <Бyкoвинський деplкaвниЙ мeДичъIиЙ yнiвеpситет> oлег Baн-ryляк, асисTенTи цiсi яt кaфедpи oлексaндp
Пaвлroкoвич тa Мapтa Гapaздroк, a тaкoж .цoцеI{т кaфедpи внyщiшrньoi Мr.цицини' клiнiчнoi фapмaкoлoгii тa
пpoфесiйниx xвopoб Haтaлiя Пaвлrокoвич.

Кoнфеpенцiя IlpoxoДилa y фopмi пЛеI{apЕиХ тa оекцiйниx зaсiдaнь, якi пpoйrпли IIa BисoкoМy FIayкoBo-
теxнiuнoмy piвнi. oфiцiйнo вiдкpив зaxi.ц йoгo гoлoвa MUDr. FrantiЁеk Novomеslgi з вiта'тьнoro пpoМoBolo Ta
дoпoвiДДю пpo iстopiю. сy.raснiсть тa пеpспекTиBи po3виткy сyДoвoТ МеДициHи.

У пpеДстaвлениx Дaлi нaукoвиx ДoПoвiДяx пiДнiмaлися актуaльнi питаHIlJl сyДoBo-MеДи.тнoТ пpaктики. ЗoкpеI\4a
Il]иpoкo висвiтлювaлaся тa oбгoвoploBalraсЯ ЗaгaJlЬI{oсBpoпейськa тенДенЦiя,цo Taк ЗBal{oгo <вipтyальнoгo poзTиIry))
- дoслiдхtення Тpylla Зa ДoПoмoГolo комп'toтеpнoгo тoмoгpaфa без влaсне poЗTиIry, ГIиTaнI{lI пoсмеpтнoi дiaгнoстики
piзниx пaтoлoгiчниx пpoцесiв, Дaвнoстi нaсTaIlIUI смеpтi TaIIkтTaНHЯ сy,цoBo-Ме.цичнoi бaлiстики.

Hayкoвцями HaII]oгo yнiвеpситетy бyло пpеДсTaBЛенo pеЗyЛьTaти викopисTaнн;l метoдiв лaзеpнoi
пoляpиметpii y сyДoвo-ме.цичнiй пpaктицi тa нayцi з обгpyнтyвaнням ix ЗaсToсyBаI{I{,I' нa пpикJra.цi poбiт.цoц. Baн-
ЧyJ.UIкa o.Я. <Пoсмеpтнa Дiагнoстикa гoсщoi кopoнapнoТ HеДoстаТHoсТi метoДoм сt|екTpaлЬHo-селективнoi лaзеpнoТ
ayтoфлyopесценцii мioкap Дa>>, ac. Пaвлтокoвичa o.B. <Cмеpтельнi paни пpи викopистaннi пневмaти.Iноi збpоi з кyля-
МИTИrry Флoбеp' калiбp 4 мм>>, aс. Гapaздrок М.C. <BизнaченIllI ДaвHoсTi нaстaння смеpтi Мrтoдoм кopoткoхвильoвoi
лaзеp-iндyкoвaнoi флyopесценцii пoлiкpистa'тiчниx плiвoк лiквоpy> Ta.цoц' Пaвлroкoвич H.!. <Cryшiнь пoляpизaцii
Лaзеplloгo випpoмiнювaння, poзсйнoГo TкaI{иIloЮ легенiв д.rrя дiaгнoстики дaвнoстi нaсTaнH,I смеpтi>.

Мaтеpiaли дoпoвiдей бyли нaдpyкoвaнi y збipникy кoнфеpенцii, BИКl|ИКaЛИ жвaвий iнтеpес тa oбговopен.
I{,I Мo)кЛиBoстi зaстoсyвaн}Ul Пpе.цстaвЛеI{иx МеToДик y ПpaкTичнiй дiяльнoстi. oкpемим BиДaHн,IМ y тсypнaлi Folia
Soсiеtatis Меdiсinaе Lеgalis Slovaсaе нa oснoвi пpеДсTaBЛеIrиx.цoпoвi.цей виiттлли нayкoвi стaттi.

Пpoтягoм | 4-2 I жoвтня нaукoвцi HаIIloгo yнiвеpситету МaЛи 3Мoгy пpoйти кopoткoстpoкoвi куpси ста)кyBaн-
ня пo сyДовiй меДицинi нa базi лiкyвaльнoгo фaкyльтетy Кoменськoгo yнiвеpситетy м. Бpaтислaвa. iм бyлa HaДaНa
мorкливiсть вiДвiдaти yсi пiлpoзлiлу iнститутy сулoвoi МеДицини. lЦo пpи унiвеpситетi.тa oзнaйoмиTися з MетoДaМи
poбoти експepтiв. Taкorк бyлo пpoсл1xaнo кypс лекцiй, B Якиx висвiтлroвaлись oсoбливoстi poбoти сy.цoвo-Mе.цичtlo-
гo експеpтa зaгaльнoi пpaкTики.

У вiльний вiд зaсiдaнь Ta ЗaнllтЬ чaс нaIIIиМ.цеЛегaTaМ бyлo зaпpoпol{oBaнo екскypсiйнi ПporyЛ,lнки м. Mapтiн
тa м. БpaтисЛaBolo, Де Bot{и oзнaйoмилися з apxiтектypнo-MисTrцЬкиMи IIaM,яTкaMи Ta iстopiеlо дaнIлr мiст.


