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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я 2018 р.», ЯКА ПРИСВЯЧЕНА ЗАГАЛЬНОМУ
ОХОПЛЕННЮ ПОСЛУГАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА 70-річчю ВООЗ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
5-6 квітня 2018 р. в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця
відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Всесвітній день
здоров’я 2018 р.», яку присвячено загальному охопленню послугами охорони здоров’я та 70річчю ВООЗ. Конференцію внесено до «Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науковопрактичних конференцій, які будуть проводитися у 2018 р.».
ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
– Охоплення населення послугами охорони здоров’я
– Особливості та тенденції популяційного здоров’я, сучасні виклики та загрози
– Зміцнення та реформування систем охорони здоров’я в контексті європейської політики
«Здоров’я - 2020»
– Розбудова служби громадського здоров’я
– Сучасні стратегії боротьби з неінфекційними та інфекційними захворюваннями
– Діяльність медичних закладів в умовах воєнних дій та надзвичайних ситуацій
– Профілактичні стратегії в охороні здоров’я
– Соціально-економічні та екологічні детермінанти здоров’я
– Доступність і якість медичної допомоги
– Пріоритетний розвиток сімейної медицини
– Медико-соціальне забезпечення окремих груп населення
– Доказова медицина
– Менеджмент в охороні здоров’я
– Фінансування охорони здоров’я
– Правові та етичні засади охорони здоров’я
ПРОПОНУЄМО НАСТУПНІ ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Усна доповідь і публікація тез.
2. Стендова доповідь і публікація тез.
3. Публікація тез.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Українська, російська, англійська.
Для участі у конференції необхідно до 12 березня 2018 р. надіслати заявку за
запропонованою формою та тези для публікації в матеріалах конференції.
З питань, пов’язаних з організацією і проведенням конференції, звертатися за тел. (044)-23642-33, e-mail: tetiana.gruzieva@nmu.ua та hanna.inshakova@nmu.ua.
Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції!
Оргкомітет
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
представлені в додатку 1
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ
• Тези, направлені для участі у конференції, будуть опубліковані за умови
наявності позитивного висновку за результатами рецензування та перевірки
антиплагіатною програмою.
• Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише
після згадування повного терміну
• Обсяг матеріалів для друку – до 3 стор.
• Текст друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: верхнє і нижнє
2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см.
• Параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифта 14,
звичайний, відстань між рядками – півтора інтервали
Структура друкованої роботи наступна: назва роботи великими літерами,
прізвище та ініціали авторів, повна назва установи, закладу, організації, текст
роботи.
Усі роботи, які відповідають вимогам, будуть опубліковані в спеціальному
науковому виданні.
ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ
Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 10 хв. Буде забезпечено
мультимедійний супровід доповіді. Виступ у обговоренні – до 5 хв.
УВАГА! Авторам робіт, відібраних комісією для усної доповіді, буде додатково
повідомлено і надіслано запрошення до 20 березня 2018 р.
Транспортні витрати та витрати на проживання і харчування оплачуються
учасниками самостійно. Іногороднім учасникам за їхнім бажанням буде
заброньовано місце у готелях або хостелах м. Києва.
Оплата за опублікування тез становить 250 грн., кошти перераховуються на
рахунок «Укргазбанк» 26008924434660. Реквізити банку: «Укргазбанк» МФО
320478, ОКПО/ЄДРПО 41296913, отримувач ГО «ТСМГЗК» (Товариство фахівців
соціальної медицини та громадського здоров’я Києва) з поміткою «за публікацію
тез конференції (прізвище першого автора)».
Інформацію необхідно надсилати на електронну пошту: tetiana.gruzieva@nmu.ua та
hanna.inshakova@nmu.ua. Тема повідомлення «Конференція 2018 р.».
Будемо щиро раді Вашій участі у науково-практичній конференції з міжнародною
участю, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я 2018 р.
Для наступних контактів просимо повідомити Вашу адресу, телефон, e-mail.
Контактний тел./факс організаційного комітету:
соціальної медицини та громадського здоров’я).
З повагою,
оргкомітет конференції

(044)-236-42-33

(кафедра
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Додаток 1
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА

науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я, який
у 2018 р. присвячено 70-річчю ВООЗ

Україна, Київ, 5-6 квітня 2018 р.
Форма участі (підкреслити)

Назва доповіді, прізвище, ім’я, по
батькові, науковий ступінь, вчене
звання, назва закладу, міста, країни
(для доповідачів – українською та
англійською мовою)
Поштова адреса, індекс, телефон, email
Можливі варіанти розміщення
(вказати)

1. Усна доповідь
2. Стендова доповідь
3. Публікація

1. Готель (вартість за добу)
2. Зупинюсь у родичів чи знайомих

Останній термін прийому заявок 12 березня 2018 р.
З питань, пов’язаних з організацією і проведенням конференції, звертатися за
тел.(044)-236-42-33, e-mail: tetiana.gruzieva@nmu.ua та hanna.inshakova@nmu.ua.

