Шановні колеги!
З 20 по 24 вересня 2021року в м. Києві буде проходити
XXII Національний конгрес кардіологів України.
Запрошуємо Вас до активної участі у науковому форумі,
який присвячений 85-річчю Національного наукового центру
“Інститут кардіології ім. академіка М.Д Стражеска”.
Конгрес буде проходити у гібридному форматі, що поєднує
живі (off-line) засідання, майстер-класи (з обмеженою
кількістю присутніх слухачів) та одночасну їх трансляцію на
YouTube каналі. Використовуючи цифрові технології, ми
маємо
унікальну
можливість
ділитися
останніми
досягненнями в науці та клінічній практиці.
Програма, яка буде представлена на Конгресі є спільним
результатом роботи провідних вчених нашої країни.
Тема цьогорічного Конгресу «Кардіологія - важлива
складова клінічної медицини: розширення горизонтів».
Засідання Конгресу будуть присвячені найактуальнішим
темам сучасної кардіології та внутрішньої медицини, які
зможуть зацікавити лікарів різних спеціальностей. Ми
очікуємо, що Національний Конгрес кардіологів стане
найбільшим та найважливішим зібранням фахівців серцевосудинної системи та лікарів інших спеціальностей в країні.

Організаційний та науковий комітет Конгресу бажає
Вам, шановні друзі, цікавої інформації, приємних вражень, а
головне міцного здоров`я Вам та Вашим близьким і рідним!
Основні науково – практичні напрямки Конгресу

 гострий інфаркт міокарда
 дисліпідемії
 атеросклероз та ішемічна
хвороба серця
 артеріальна гіпертензія
 легенева гіпертензія
 інтервенційна кардіологія
 аритмії та раптова серцева
смерть

-

-

 гостра та хронічна серцева
недостатність
 профілактична кардіологія
та реабілітація
 некоронарні захворювання
міокарда
 кардіоонкологія
 медико-соціальні аспекти
кардіології

У програмі конгресу:
розгляд питань коморбідності з фахівцями суміжних
спеціальностей:
кардіохірургами,
неврологами,
психологами, діабетологами, нефрологами;
розбір складних для діагностики та лікування клінічних
випадків;
майстер – класи, круглі столи;
конкурс молодих вчених;
постерна сесія

Мова Конгресу: українська, англійська
Згідно додатку 5 до порядку проведення атестації лікарів (наказ МОЗ
України №446 від 22.02.2019), учасникам Конгресу нараховуються бали:
участь у Конгресі – 20 балів; усна доповідь – 30 балів.

Участь у
XXII Національному конгресі кардіологів
України безкоштовна для оn-line учасників.
Молодим вченим, роботи яких буде відібрано для участі в
конкурсі, буде оплачено проживання .

Форма участі
- усна доповідь (15 хв.),
- доповідь на конкурсі молодих вчених(10 хв.),
- тези
Правила оформлення тез
Тези будуть розміщені на сайті cardiohub.org.ua як додаток до УКЖ
у форматі PDF та будуть доступні усім бажаючим для перегляду та
завантаження.
Тези приймаються в електронному вигляді у форматі Word до 15 червня
2021 р. за електронною адресою: orgmetod2017@gmail.com
Увага! Обовязково зробити примітку на тезах - усна доповідь, на конкурс
молодих вчених, постерна доповідь.
1. Тези оформляються на 1 стор. (А4), шрифт Times New Roman-12 пт,
через 1 інтервал. Мова українська, англійська.
2. Структура тез:
назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); прізвища та
ініціали авторів; заклад в якому проводилось наукове дослідження,
місто; текст тез повинен включати: мету дослідження;
методи
дослідження; отримані висновки; результати.
3. В одному файлі повинні міститися одні тези. Ім’я файла, під яким буде
збережена робота, оформляється так: прізвище, ініціали першого автора,
назва населеного пункту, порядковий номер роботи.
Наприклад:
ЗавгороднійВІДніпро1
для
першої
роботи
і
ЗавгороднійВІДніпро2 для другої роботи. Ім’я файла
задається
українськими літерами без пропусків та розділових знаків.
Увага! Разом з тезами обов’язково прислати в тому ж файлі
інформацією про авторів (Назва тез, автори, заклад, місто, країна,
поштова адреса, мобільний телефон, електрона адреса). Необхідно
вказати автора, уповноваженого контактувати з організаційним
комітетом.
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.

Формати постерних доповідей:
Постерна доповідь off-line
 Особиста присутність
 Розмір постеру 90х100м.
 Тривалість усної доповіді 10 хв.
Постерна доповідь on-line
 Створіть свій е-постер в Power Point, 6 слайдів
 Типи шрифтів - Times New Roman, Helvetica, Arial, Calibri, Verdana
або Symbol
 Розмір шрифту - 14 і більше пунктів
 Назва повинна бути підкреслено з використанням жирного
шрифту
 Неприпустимі анімовані картинки GIF і відео

Правила оформлення постерних доповідей:


Назва, автор(и), установа, адреса електронної пошти (на
верхньому краї по ширині всього слайда)
 Обов'язково вказівку джерела фінансування або його
відсутність
 мета
 методи
 результати
 висновки
Текст в постері повинен бути розбитий шляхом включення малюнків,
таблиць, схем, фотографій.
Бажаючим прийняти участь в постерній сесії off –line – вказати письмово
до 15 червня на Е-mail: orgmetod2017@gmail.com

Оргкомітет: тел. : (068)-072-91-38
Е-mail: orgmetod2017@gmail.com
Сайт: https://cardiohub.org.ua/

** Вказати в коментарях до тез обраний формат постерної доповіді

