
Науково-практична  конференція молодих вчених 
«Сучасні досягнення і перспективи розвитку 

профілактичної та клінічної медицини» 
                                                                                                                   21   квітня  2021 р. 
                                            Перше інформаційне повідомлення 
 

Вельмишановний колего! 
21 квітня 2021 р., в рамках Міжнародного медичного форуму «Інновації в 

медицині – здоров’я нації» та Міжнародного медичного конгресу «Впровадження 
сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», на базі 
виставкового центру «Київекспоплаза» (Київська область, с. Березівка, вул. 
Амстердамська, 1), буде проведена науково-практична конференція молодих вчених 
«Сучасні досягнення і перспективи розвитку профілактичної та клінічної 
медицини», яка включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-
практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2021 рік. Організатором 
конференції є ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. 

 

Програмні питання конференції: 
1. Актуальні питання громадського здоров’я. 
2. Інноваційні підходи до планування та проведення профілактичних заходів, 
спрямованих на збереження здоров’я населення.  
3. Досвід упровадження програм моніторингу за станом здоров’я пацієнтів 
відповідно до стратегії ризик-менеджменту неінфекційних захворювань. 
4. Організаційно-методологічні та клінічні аспекти надання медичної допомоги 
пацієнтам з коморбідними станами у практиці внутрішньої медицини. 
5. Актуальні питання епідеміології COVID-19, клініко-організаційні регламенти 
медичного обслуговування пацієнтів з COVID-19. 
6. Раціональна фармакотерапія у клініці внутрішньої медицини з позицій доказової 
медицини. 
7. Інноваційні, у т.ч. мінінвазивні технології у хірургічній практиці та їх 
анестезіологічне забезпечення. 
8. Досвід упровадження телемедичних технологій у клінічній практиці. 
9. Фундаментальні дослідження в медицині: перспективи впровадження у клінічну 
практику. 

                    Форми та умови участі у конференції: 
Публікація тез, статей*, усна доповідь, стендова (постерна) доповідь**. 
* Статті (оригінальні дослідження, клінічні випадки) і тези доповідей будуть опубліковані 
у науковому журналі «Клінічна та профілактична медицина», який включено до Переліку 
наукових фахових видань України (наказ МОН України від 07.05.2019 № 612). Вартість 
публікації статті у журналі – 2000 грн., тез доповіді – 200 грн. (послуги типографії). 
** Максимально можливий формат постера: 84 см (ширина) х 118 см (висота) 
Учасники конференції отримають сертифікат установленого зразка, який дасть 
можливість нараховувати бали до особистого портфоліо відповідно до затверджених 
Критеріїв (Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного 
професійного розвитку лікарів») 
Для особистої участі у роботі Конференції необхідно заповнити та вислати анкету 
учасника (див. Додаток) 

Вимоги до оформлення статей розміщені на веб-сайті журналу «Клінічна та 
профілактична медицина» cp-medical.com. 
 

                                       Правила оформлення тез доповідей: 
Тези доповідей повинні відповідати тематиці конференції. Мови: українська, 

російська, англійська. Тези друкуються через 1 інтервал, шрифтом Times New Roman, 12. 
Текст тез не повинен містити рисунків, таблиць, формул та посилань на літературу. 
Текст тез доповідей не повинен перевищувати 2000 знаків, включаючи пробіли. Назва 
файлу має містити прізвище автора англійською мовою (наприклад: Ivanov.doc). 

Структура оформлення тез доповідей: 1) повна назва роботи (великими літерами); 
2) прізвища та ініціали автора/авторів; 3) повна назва установи, закладу (установ, закладів), 
місто, країна; 4) мета дослідження; 5) матеріали і методи; 6) результати дослідження; 
7) висновки.  

 
Статті та тези доповідей приймаються до 28 лютого 2021 року (включно) та 

надсилаються до редакції електронною поштою на Е-mail: dnudusnauka@gmail.com у 
текстовому редакторі Microsoft Word 93-2010. Додаються у сканованому форматі: 
направлення до редакції, експертний висновок про можливість відкритого друку 
матеріалів, відомості про авторів. 

Статті та тези доповідей, що не відповідатимуть зазначеним вище вимогам або 
такі, які будуть подані невчасно, НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ ТА НЕ 
ПУБЛІКУВАТИМУТЬСЯ. 

 
               ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ СТАТТІ АБО ТЕЗ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ 
ПОЗИТИВНОГО НЕЗАЛЕЖНОГО РЕЦЕНЗУВАННЯ. Якщо стаття (тези) успішно 
пройшла рецензування, Автору надсилається рахунок для оплати. 
 
Контактні особи:  Міхалєв Кирило Олексійович (044) 254-64-38  
                               Гришин Володимир Борисович (097) 099-47-37. 
 
 
Голова  Оргкомітету конференції 
Директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС                                                                          Д. ДЯЧУК     
 
           _______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                            Додаток  
АНКЕТА УЧАСНИКА 

Прізвище   
Ім’я, по батькові  
Місце роботи  
Посада  
Науковий ступінь, вчене звання  
Адреса для листування  
Контактний телефон  
Електронна пошта  

 

Усна доповідь (якщо так, то вказати  назву доповіді) Так     ні 
Стендова доповідь (якщо так, то вказати  назву доповіді) Так     ні 

Прохання заздалегідь придбати квитки на зворотній проїзд та забронювати місця в готелі. 
 


