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Вельмишановний(а)________________________________________!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Актуальні питання ревматології»
•
•
•
•
•

Основні науково-практичні напрямки Конференції
Ревматичні захворювання суглобів (ревматоїдний артрит, серонегативні спондилоартрити, метаболічні
артропатії)
Системні хвороби сполучної тканини та системні васкуліти
Остеопороз
Актуальні напрямки фармакотерапії ревматичних хвороб: ефективність та безпечність
Ревматичні хвороби та поєднана патологія внутрішніх органів

Повна наукова програма
www.strazhesko.org.ua

буде розміщена за 1 місяць до початку Конференції на сайті

Місце проведення Конференції
«Будинок кіно», вул. Саксаганського, 6
Проїзд до «Будинку кіно» – станції метро «Палац спорту», «Республіканський стадіон»

Умови участі для делегатів та гостей
Організаційний внесок (вноситься під час реєстрації) включає участь у наукових заходах Конференції,
отримання програмних матеріалів, відвідання виставки.
Усі зареєстровані учасники Конференції, які сплатили організаційний внесок, отримають матеріали
Конференції (Наукову програму, збірник тез робіт, сертифікат учасника Конференції)

Правила оформлення тез
Тези друкуються в авторській редакції без змін.
1. Оформлення: 1 стор. (А4), шрифт Times New Roman – 12 пт, через 1 інтервал. Мова – українська, російська,
англійська
2. Структура тез:
– назва публікації (великими літерами, жирним шрифтом)
– прізвища та ініціали авторів
– заклад, в якому проводилося наукове дослідження, місто
3. Текст тез повинен включати:
мету дослідження
методи дослідження
отримані результати
висновки
(усі абревіатури повинні мати розшифровку)
4. Тези приймаються тільки в електронному вигляді в форматі Word на електронну адресу org–vavilova@yandex.ru
В одному файлі повинні міститися одні тези. Назва файла, під якою буде збережена робота, оформлюється так:
прізвище, ініціали першого автора, назва населеного пункту, порядковий номер роботи, якщо робіт декілька.
Наприклад: ЗавгороднійВІДніпропетровськ1 для першої роботи і ЗавгороднійВІДніпропетровськ2 для другої
роботи. Назва файла задається українськими літерами без пробілів та розділових знаків.
Увага! Разом з тезами обов’язково прислати файл з інформацією про авторів (назва тез, автори, заклад, місто,
країна, поштова адреса, контактний телефон). Обов’язково вказати автора, уповноваженого контактувати з
організаційним комітетом. Необхідно вказати, чи бажаєте ви зробити стендову доповідь.
Прізвище одного і того ж автора не повинно повторюватися більше 3 разів.
До уваги авторів: всі медичні препарати, вказані в тексті, повинні мати не комерційну, а фармакопейну назву.
Тези, які не відповідають вищевказаним умовам, будуть відхилені організаційним комітетом без узгодження з
авторами.
Останній термін приймання тез – 1 вересня 2010 р.

Вимоги до стендових доповідей
Стендова доповідь (розмір 90 см ширина і 100 см висота) повинна містити заголовок (назву роботи, ПІБ
авторів, назву організації, місто) і коротке викладення наукової роботи (вступ, мета, матеріали і методи, результати,
висновки).
Обов’язково до 20 вересня 2010 р. надати інформацію про необхідність бронювання місць у готелі за
телефоном (044) 249-70-03. В разі її відсутності Оргкомітет знімає з себе обов’язки щодо забезпечення
проживання в готелі.
Адреса Оргкомітету: 03151, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5,
ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска»,
Оргкомітет Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання ревматології»
Тел. для довідок: 249-70-03, факс: 249-70-03, 275-42-09
Е-mail: org–vavilova@yandex.ru

