Науково-практична конференція
«Проблеми і перспективи розвитку клінічної та профілактичної
медицини і громадського здоров’я» (до 10-річчя Державної наукової
установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної
медицини» Державного управління справами)
м. Київ

24-25 жовтня 2019 року

Форми та умови участі в конференції:
Публікація статей, тез, усна доповідь, стендова доповідь, майстерклас, виставка рекламної продукції.
Для особистої участі в роботі конференції необхідно заповнити та
вислати анкету учасника (див. Додаток).

Публікація матеріалів конференції:
Статті та тези доповідей буде опубліковано в науковому журналі
«Клінічна та профілактична медицина», який включено до Переліку
Перше інформаційне повідомлення
наукових фахових видань України (Наказ МОН України від 07.05.2019
№ 612).
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у науково-практичній конференції
Вимоги до оформлення статей розміщено на веб-сайті журналу
«Проблеми і перспективи розвитку клінічної та профілактичної «Клінічна та профілактична медицина» cp-medical.com.
медицини і громадського здоров’я» (до 10-річчя Державної наукової
установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної
Правила оформлення тез доповідей:
медицини» Державного управління справами), яка відбудеться 24-25
Тези доповідей мають відповідати тематиці конференції. Мови:
жовтня 2019 р. у м. Київ. Організатором конференції є Державна наукова українська, англійська. Структура оформлення тез доповідей: а) назва
установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної публікації (великими літерами); б) прізвища та ініціали автора/авторів;
медицини» Державного управління справами. Конференцію включено до в) повна назва установи (закладу, організації, кафедри), де виконано
Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій роботу, місто, країна; г) у тексті вказується мета дослідження, матеріал
і методи її виконання, результати та обговорення, висновки. Тези
МОЗ і НАМН України на 2019 рік (реєстраційний № 356).
друкуються через 1 інтервал, шрифтом Times New Roman, 12. Текст тез
не має містити рисунків, формул і посилань на літературу. Текст тез
Програмні питання конференції:
1. Організаційно-методичні питання, пов’язані з розробленням і має не перевищувати 2000 знаків, включаючи пробіли. Назва файлу має
впровадженням нормативно-правових актів щодо діяльності закладів складатися з прізвища першого автора в англійській транскрипції
охорони здоров’я.
(наприклад, Ivanov.doc)
2. Інноваційні підходи до планування та проведення профілактичних
Статті та тези доповідей приймаються до 20 вересня 2019 року
заходів, спрямованих на збереження здоров’я населення.
та
надсилаються
у текстовому редакторі Microsoft Word 93-2010
3. Організаційно-методологічні та клінічні аспекти надання медичної
допомоги пацієнтам із коморбідними станами в практиці внутрішньої електронною поштою е-mail: dnudusnauka@gmail.com.
медицини.
4. Раціональна фармакотерапія в клініці внутрішньої медицини з позицій Контактні особи:
провідний редактор Гришин Володимир Борисович (097) 099-47-37.
доказової медицини.
5. Міні-інвазійні технології в хірургічній практиці та їх анестезіологічне науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії,
забезпечення.
к.мед.н., Шептуха Сергій Анатолійович: 068-094-74-54; 066-723-23-62
6. Інноваційні технології у відеоендоскопічній, баріатричній та
антирефлюксній хірургії.
7. Проблемні питання лапароскопічних технологій у гінекологічній та
Голова оргкомітету конференції
урологічній практиці.
Дмитро ДЯЧУК
8. Майстер-класи провідних фахівців: Сербула М.М. (хірург), Хабрата директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС
Б.В. (гінеколог), Журавчака А.З. (уролог).

Додаток 1

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище
Ім’я, по батькові
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь, вчене звання
Адреса для листування
Контактний телефон
Адреса електронної пошти
Усна доповідь (вказати назву
доповіді)

Так

Ні

Стендова доповідь (вказати назву
доповіді)

Так

Ні

Прохання заздалегідь придбати квитки на зворотний проїзд і забронювати місця в готелі.

