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Всеукраїнська науково-практична конференція
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З
ВНУТРІШНЬОЮ ТА ПРОФЕСІЙНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ»

Інформаційний лист № 1
Маємо честь запросити Вас взяти участь у Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Сучасні підходи до терапії та реабілітації хворих
з внутрішньою та професійною патологією», яка відбудеться 17-18
березня 2016 року у м. Запоріжжі на базі ДЗ «Запорізька медична академія
післядипломної освіти МОЗ України» (м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 20).
Конференція входить до затвердженого Міністерством охорони здоров’я
України та Президією НАМН України Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів
та науково-практичних конференцій, які проводяться у 2016 році.
В рамках конференції планується розглянути наступні питання:
1. Актуальні питання діагностики, лікування, реабілітації та профілактики
захворювань внутрішніх органів.
2. Сучасні аспекти розвитку професійної патології в Україні.
3. Теоретичні та експериментальні розробки в клініці внутрішньої та
професійної патології.
4. Новітні напрямки та технології у внутрішній медицині.
5. Фармакологічне та фізіотерапевтичне лікування пацієнтів на всіх
етапах надання медичної допомоги в умовах створення національних
медичних стандартів та клінічних протоколів.
6. Сучасні проблеми профілактики, експертизи і реабілітації професійних
хвороб.
До участі в конференції запрошуються вчені та лікарі різного профілю,
які займаються проблемами внутрішньої і професійної медицини: лікарі
загальної практики-сімейні лікарі, терапевти, кардіологи, пульмонологи,
гастроентерологи, нефрологи, ревматологи, гематологи, ендокринологи,
клінічні фармакологи, профпатологи, фізіотерапевти, спеціалісти з

реабілітації і курортології, медико-соціальної експертизи, представники
фармацевтичних фірм та компаній фізіотерапевтичного обладнання.
Місце проведення конференції – КП «Інститут регіонального розвитку
Запорізької обласної ради».
Мова конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі:
 усна чи стендова доповідь;
 публікація тез;
 участь в роботі конференції в якості слухача.
Регламент доповідей: усна доповідь – до 20 хв.; презентація стенда – до 5
хв.; виступ в обговоренні – до 5 хв.
Оргкомітет забезпечує мультимедійним проектором.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. Обсяг тез: 1-2 сторінки друкованого тексту, набрана у текстовому
редакторі MS Word у форматі: doc або docx. У кожному файлі подається
лише одна робота, назва файлу – прізвище першого автора в англійській
транслітерації. У випадку, коли автор надає більше однієї роботи, після
прізвища в назві файлу необхідно вказувати порядковий номер тез.
2. Параметри сторінки: Текст тез друкується через 1,5 інтервали
(звичайний – не розріджений і не ущільнений) на аркуші формату А4. Шрифт
– 14, Times New Roman. Поля: ліве – 3 см; праве – 1 см; верхнє та нижнє – по
2 см. Сторінка тексту має містити 28-30 рядків, 60-65 знаків у рядку;
вирівнювання по ширині, відступ абзацу - 5 знаків.
3. Структура тез: НАЗВА (великими літерами); ініціали та прізвище
автора (авторів); назва кафедри та закладу, де виконувалась робота.
4. Рекомендований план тез: актуальність проблеми, мета, методи та
результати досліджень, висновки.
До публікації допускається до двох тез від одного автора.
Редакція залишає за собою право редакційної правки статей.
Статті та тези, оформлені без дотримання зазначених правил, до друку не
приймаються.
Текст тез, реєстраційна картка учасника конференції та копію чеку
необхідно
вислати
за
електронною
поштою
на
адресу:
naukazmapo@gmail.com. (з поміткою «Матеріали конференції»). Оргкомітет
протягом 2 діб повинен підтвердити отримання матеріалів.
Організаційний внесок за публікацію тез – 45 грн. за одну сторінку.
Повнотекстова версія буде представлена на сайті http://www.zmapo.edu.ua.
Термін подачі матеріалів для публікації до 7 березня 2016 року.

Переказ коштів просимо здійснювати за реквізитами:
Запорізьке РУ Приватбанку
МФО 313399
ОКПО банку 33134190
Рахунок № 26008055897263
Призначення платежу: орг.внески для публікації матеріалів.
Просимо до 10 березня 2016 року підтвердити свою участь у конференції та
вказати дату і час приїзду для організації зустрічі. Учасникам конференції
при необхідності будуть запропоновані номери в готелі за доступними
цінами.
Телефони для довідок
Програма конференції, публікація тез: Сурмило Микола Миколайович (098) 121-26-35; niksur@meta.ua, Андреєва Яна Олексіївна (095) 065-03-30,
andryana08@gmail.com.
Організація зустрічі та розміщення:
Ковальова
Ольга
Володимирівна
(050) 453-64-58;
kovaleva2215@list.ru.
З повагою, Оргкомітет.

Реєстраційна карта учасника
1. Прізвище, ім'я, по батькові.
2. Посада, науковий ступінь, вчене звання доповідача та супроводжуючих
осіб, що мають прибути на конференцію.
3. Місце роботи або навчання (повна назва організації).
4. Контактна адреса (з поштовим індексом) для відправлення запрошення.
5. е-mail (обов’язково), контактні телефони (обов’язково).
6. Форма участі у конференції: усна доповідь, стендова доповідь, публікація

тез, тільки публікація тез, вільний слухач. Назва тез, доповіді.

