ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановні колеги!
Маємо честь запросити Вас прийняти участь у науково-практичній
конференції з міжнародною участю «Новітні технології в сучасній хірургічній
практиці», яка присвячена 80-річчю кафедри загальної хірургії №2
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та відбудеться 15-16
квітня 2014 року.
Конференція внесена до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2014 році.
Наукова програма конференції передбачає лекції, доповіді, відеодемонстрації
операцій у виконанні провідних вітчизняних та закордонних експертів галузі на
секційних засіданнях, проведення круглого столу з метою обговорення проблемних
питань сучасної хірургії.
Наукова тематика конференції
 Сучасні методи діагностики та лікування хірургічної патології органів черевної
порожнини
 Досвід проведення однопортових операцій в абдомінальній хірургії
 Хірургічні методи лікування ожиріння
 Сучасні досягнення ендоваскулярної хірургії
 Профілактика та лікування гнійно-запальних процесів м’яких тканин
 Сучасна діагностика та лікування післяопераційних ускладнень
 Термічні ураження та методи їх лікування
 Рідкісні клінічні випадки в хірургічній практиці
Матеріали конференції будуть опубліковані в журналі «Хірургія України»,
який включено до переліку наукових фахових видань ДАК України. До публікації
приймаються статті та тези, що відповідають вимогам, наведеним у додатку 1.
Кінцевий термін отримання Оргкомітетом матеріалів конференції для
публікації та реєстраційної картки учасника (додаток 2) – 10 березня 2014 року.
Публікація матеріалів конференції безкоштовна.
Адреса Оргкомітету конференції: 02125, м. Київ, вул. Петра Запорожця, 26.
Київська міська клінічна лікарня №3. З обов’язковою поміткою: Кафедра загальної
хірургії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця. Конференція.
Електронний варіант тез та статей необхідно надіслати на електронну адресу
Оргкомітету: zh2nmu@ukr.net
Контакти Оргкомітету конференції:
Завідувач кафедри загальної хірургії № 2 професор Іоффе Олександр Юлійович email: new_surgery@ukr.net
Асистент кафедри Галига Тарас Миколайович моб.тел. +38(067)9273127 або
+38(095)8359640 e-mail: zh2nmu@ukr.net
Асистент кафедри Перепадя Владислав Миколайович моб.тел. +38(067)3365056

Додаток 1. Вимоги до оформлення та публікації матеріалів конференції.
1.До публікації приймаються статті та тези, що містять результати оригінальних медичних досліджень, клінічні
спостереження, наукову інформацію, що раніше не були опубліковані.
2.Мова публікації – українська, російська.
3.Обсяг статті становить 5-8 сторінок, тез – до 3 сторінок.
4.Для публікації статті автори обов'язково подають:
- індекс УДК; назву статті; прізвища та ініціали авторів; назву установи, де працюють автори (якщо авторів
кілька і вони працюють у різних закладах, необхідно значками 1, 2, 3 персоніфікувати їх), міста, країни (для
іноземців);
- ілюстративний матеріал;
- список цитованої літератури, при цьому не менше 50 % з них — не більш як п'ятирічної давності;
- резюме з повним заголовком статті, прізвищами та ініціалами авторів, ключовими словами (від 3 до 7 слів чи
словосполучень, що розкривають зміст статті) трьома мовами: українською, російською та англійською (переклад має
бути якісним і точним);
- фотографію першого автора (якщо авторів більше двох або один автор) або фотографію двох авторів (якщо
авторів двоє). Фотографії мають бути не меншими ніж 3 х 4 см.
Додатково трьома мовами надаються: прізвища, імена, по батькові всіх авторів, назви установ, в яких працюють
автори, міста, наукові ступені, звання, посади, контактні дані. УВАГА! Прізвища та імена не коригуються,
друкуються в авторській редакції. Просимо перевіряти правильність написання. Транслітерацію виконувати згідно з
Постановою № 55 Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського
алфавіту латиницею».
5.Паперовий варіант статті та тез надсилаються на адресу Оргкомітету в 2 примірниках. Другий примірник
підписується всіма авторами. Підписи авторів статті свідчать про те, що рукопис дійсно відображає виконану роботу і
автори передають право публікації рукопису редакції журналу «Хірургія України». Перша сторінка другого
примірника скріплюється візою наукового керівника установи, завіреною круглою печаткою. Крім паперової,
представляється електронна версія з ідентичним текстом статті, що надсилається на електронну адресу Оргкомітету:
zh2nmu@ukr.net.
6.Текст рукопису набирають у редакторі Microsoft Word (будь-якої версії) гарнітурою Times New Roman, 14
пунктів, без табуляторів, без переносів у словах. Усі спеціальні знаки набирають за допомогою команд
«Вставка/Символ». Рисунки, таблиці, діаграми та формули мають бути включені в текст. Таблиці слід будувати в
редакторі Microsoft Word. Кожна таблиця повинна мати заголовок і порядковий номер. Інші ілюстративні матеріали
(фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) позначаються як «рис.» та нумеруються за порядком
їхнього згадування в статті. Діаграми та графіки виконуються у форматах MS Excel чи MS Graph і роздруковуються на
принтері. Для зручності верстки до них додають вихідні дані, що використовувалися для побудови, та електронний
варіант. Дозволяється використовувати як ілюстрації чорно-білі малюнки, виконані професійно вручну. Їх сканують і
подають у форматі ЕPS. При цьому надписи та позначення мають бути чіткими і добре читатися при зменшенні
зображення до розмірів журнальної колонки. Фотографії, ехограми подаються в оригінальному чи електронному
вигляді, відскановані з роздільністю не менше 300 dpi і збережені в форматах TIFF чи JPEG. Дозволяється
використовувати як ілюстрації чорно-білі малюнки, виконані професійно вручну. Надписи та позначення на рисунках
мають бути чіткими і добре читатися при зменшенні зображення до розмірів журнальної колонки. Фотографії
пацієнтів подаються з їхньої письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити.
На зворотному боці фотокартки наклеюють ярлик із зазначенням назви статті, підпису до рисунка, верху та внизу
зображення.
7.Текст статті та тез повинен включати наступні розділи: вступ, матеріали та методи дослідження, результати
дослідження та їх обговорення, висновки. Публікації мають включати такі необхідні елементи: постановка проблеми у
загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв'язаних раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулювання цілей статті; виклад основного
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і
перспективи подальших робіт у цьому напрямку. Резюме до статті, в якій публікуються результати
експериментальних досліджень, повинно мати ту ж структуру, що й стаття, і містити такі ж рубрики: «Мета роботи»,
«Матеріали і методи», «Результати та обговорення», «Висновки». Обсяг резюме — одна друкована сторінка.
8.Бібліографічний опис літературних джерел до статті додається за стандартом «Бібліографічний опис
документа» (ГОСТ 7.1-84). Скорочення слів та словосполучень наводять за стандартами «Скорочення слів і
словосполучень на іноземних європейських мовах в бібліографічному описі друкованих творів» (ГОСТ 7.11-78 та
7.12-77), а також за ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі». Списки літератури
складають тільки за алфавітом: спочатку праці українською та російською мовами (кирилицею), а потім іншими
іноземними мовами (латиницею). Посилання на статті із журналу оформлюються так: ініціали та прізвища авторів,
повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу або збірника, рік видання, том, номер, сторінки (перша і
остання), на яких вміщено статтю. Посилання на монографію: ініціали та прізвища авторів, назва книги, місце
видання, рік видання, кількість сторінок. Посилання на першоджерела, опубліковані іноземними мовами,
оформляються аналогічно.
9.Всі статті та тези, що надійшли на адресу Оргкомітету, підлягають рецензуванню та редагуються відповідно до
умов публікації в журналі. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

Матеріали, що не відповідають вимогам до їх оформлення, розглядатись не будуть.

Додаток 2.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
П.І.Б.
Вчене звання
Науковий ступінь
Місце роботи
Посада
Адреса місця роботи
Контактний телефон
E-mail
Форма участі

-публікація статті
-усна доповідь
-слухач
Необхідність
-так
забезпечення виступу -ні
мультимедійним
проектором
Чи
потрібна
Вам -так
(планую
зупинитися
у
готелі
допомога у бронюванні «Братислава» www.bratislava.com.ua, що
готелю?
пропонує спеціальні умови бронювання для
учасників конференції)
-ні
Чи плануєте Ви взяти -так
участь
у
дружній -ні
вечері
учасників
конференції 15.04.14?

