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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Участь у роботі науково-практичної конференції передбачає:
 Доповіді провідних спеціалістів з найбільш актуальних проблем педіатрії

та загальної медицини.
 Алгоритми прийняття клінічних рішень в практиці педіатра.
 Обговорення та дебати з впровадження міжнародних клінічних

протоколів в практичну педіатрію.
 Майстер-клас з невідкладної педіатрії.
 Клінічні випадки в педіатричній практиці.
 Наукова сесія студентів, молодих вчених та спеціалістів.

Наукова програма конференції включає
обговорення найбільш актуальних питань організації медичної допомоги дітям:

• Проблеми розвитку, виховання та раціонального вигодовування здорової дитини в
сучасних умовах.

• Проблеми діагностики та раціональної фармакотерапії захворювань дитячого віку.
• Удосконалення надання медичної допомоги новонародженим.
• Актуальні проблеми адаптації та здоров’я школярів.
• Медичні, педагогічні та соціальні аспекти.
• Проблеми інфекційної патології дитячого віку та вакцинації.



КРОК 3. Надіслати презентацію для доповіді  за 3 дні до початку конференції. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ ! 

- публікація тез не передбачається, тези надсилати не потрібно, тільки презентації доповідей. 

 - якщо у доповіді 2 або більше співавторів, реєструвати ії повинен тільки один із авторів (доповідач), який 
вказує співавторів у необхідному полі. 

РЕЄСТРАЦІЯ
Для участі в конференції необхідно :

КРОК 1. Заповнити реєстраційну анкету на сайті за посиланням: 

http://www.pediatrics.kiev.ua/4.1.html

КРОК 2.

 

Обрати форму участі :

1. виступ з доповіддю

2. вільний слухач  (прослуховування секцій без доповіді);

http://www.pediatrics.kiev.ua/4.1.html


Усі зареєстровані учасники отримають посилання для  
приєднання до конференції. 

Вимоги до оформлення презентацій доповіді: 
Наукова сесія студентів та молодих вчених  23.04:

Тривалість  доповіді 7 хв.
Наукова сесія лікарів педіатричного профілю, вчених  24.04: 

Тривалість  доповіді 20 хв.
- Презентацію  необхідно створити в Power point, озвучити її текстом Вашої доповіді  та зберегти  
у відеоформаті  mpeg-4.  Файл потрібно завантажити на свій гугл диск або інше файлове 
сховище.
- Надіслати посилання на презентацію  організаторам за 3 дні до  конференції на адресу : 
nmu.ped4@gmail.com.
Файл повинен мати назву латинськими літерами, що містить прізвище першого 
автора(наприклад, Ivanov.mp4). 
- Під час  конференції у вказаний у програмі час Вашої доповіді повідомте організаторів, про 
те що Ви присутні на зв`язку. 
- Організатори вмикають презентацію, і після її закінчення Ви зможете відповісти на запитання. 
присутніх.Зверніть увагу!Якщо є запитання з технічної частини обов'язково зверніться до організаторів.

Конференція буде проходити в он-лайн режимі 
за допомогою програми Zoom:
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