ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ УЧЕНИХ
ТА СПЕЦІАЛІСТІВ

овариство молодих учених та спеціалістів — це
підрозділ, який координує роботу молодих науков
ців (інтернів, магістрів, клінічних ординаторів,
аспірантів та інших наукових співробітників віком до 35 ро
ків, які активно займаються науководослідною діяльніс
тю за обраною спеціальністю) Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького.
Воно співпрацює з Інтернаціональним кріохірургіч
ним товариством (ISC) та Світовою федерацією україн
ських лікарських товариств, зокрема впродовж року бере
активну участь у проведенні телеконференцій на різну
актуальну медичну тематику. Відбувається розробка
програми відвідування членами товариства та іншими
зацікавленими молодими науковцями провідних клініч
них і наукових центрів США.
У 2011 р. молоді вчені університету долучилися до
роботи конгресу Інтернаціонального кріохірургічного
товариства, який тривав 30 жовтня — 1 листопада у Відні
(Австрія). Крім цього, члени товариства є активними
учасниками багатьох лікарських асоціацій та спеціалізо
ваних конференцій в Україні і за її межами (Угорщина,
Чехія, Польща, Австрія, Франція).

Рада Товариства молодих вчених та спеціалістів ство
рила інтернетсторінку (http://www.tmv.lviv.ua), відвіду
вачі якої мають змогу отримати актуальну інформацію про
наукові заходи, що відбуваються
в Україні і за кордоном. У майбут
ньому ця сторінка буде перетворе
на в інтернетпортал для молодих
учених, де вони матимуть змогу не
лише отримувати інформацію, а й
публікувати її та активно спілкува
тися між собою.
Для покращення інформу
вання колег про наукові заходи
та новини галузі, а також коор
динації і надання допомоги у
ВОВК
науковій діяльності створюється
Василь
та постійно оновлюється реєстр
Голова ради
молодих учених ЛНМУ імені
Данила Галицького.
У 2011 р. товариство провело І загальноунівер
ситетську науковопрактичну конференцію молодих
учених «Контроверсійні питання сучасної клінічної
медицини». У ній взяли участь фахівці з десяти міст
України, Австрії та США (зокрема завдяки проведенню
телемосту під час сесії хірургічних дисциплін). Зважаючи
на велику кількість позитивних відгуків 15–17 травня
2013 р. відбулася ІІ загальноуніверситетська науково
практична конференція молодих учених і спеціалістів.
Крім інтернетсторінки, інформація про діяльність
товариства висвітлюється на сторінках університетських
газет «Alma Mater» та «Народне здоров’я».
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