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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

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.

Участь у роботі науково-практичної конференції передбачає:
 Пленарні лекції та доповіді провідних спеціалістів з найбільш актуальних
проблем педіатрії та загальної медицини.
 Сателітні симпозіуми.
 Обговорення та дебати з впровадження сучасних клінічних
рекомендацій в практичну педіатрію.
 Майстер-клас з невідкладної педіатрії.
 Клінічні випадки в педіатричній практиці.
 Наукова сесія студентів, молодих вчених та спеціалістів.

Для участі в конференції необхідно :

РЕЄСТРАЦІЯ

КРОК 1. Заповнити реєстраційну анкету на сайті за посиланням:
http://www.pediatrics.kiev.ua/4.1.html
КРОК 2. Якщо потрібне запрошення на конференцію – обрати цю опцію при реєстрації.
КРОК 3. Обрати форму участі :
1. виступ з доповіддю та публікація тез;
2. вільний слухач (відвідування секцій без публікації тез та доповіді);
3. тільки публікація тез .
КРОК 4. Завантажити тези до 5 квітня 2019 року.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !
Якщо у науковій роботі 2 або більше співавторів, реєструвати ії повинен тільки один із авторів, який вказує
співавторів у необхідному полі. Для отримання Сертифіката учасника для співавтора необхідно обрати
відповідну опцію.

Вимоги до оформлення тез
• Формат файлу: *.doc, *.docx
• Шрифт: Times New Roman
• Розмір шрифту: 12, Інтервал: 1,0
• Поля: з усіх сторін - по 2,5 см
• Обсяг тез: 1 сторінка формату А4

Тези будуть надруковані в Міжнародному журналі педіатрії,
акушерства та гінекології

• Оформлення заголовка: назва роботи має бути надрукована жирним шрифтом великими
літерами без скорочень, по центру, через інтервал вказуються ініціали та ПІБ авторів, назва
установи, місто, для студентів – ПІБ наукового керівника.
Основний текст: друкується через 1 інтервал від заголовка.
•

Файл повинен мати назву латинськими буквами, що містить прізвище першого автора і
місто, без пробілів. (наприклад, IvanovKiev)

Зверніть увагу ! Тези, оформлені без урахування даних вимог, не будуть надруковані.

ОРГАНІЗАТОРИ : Кафедра педіатрії №4
Національний медичний університет МУ імені О.О. Богомольця

ОРГКОМІТЕТ

ОРГКОМІТЕТ :
Голова оргкомітету - академік НАМН України, д.мед.н, професор Майданник В.Г.
Тел. (044) 234-53-75, е-mail – nmu.ped4@gmail.com
Терлецький Роман Валерійович - к.мед.н, доцент кафедри педіатрії №4 - +38 (050) 550-96-46,
Гнилоскуренко Ганна Валеріївна – к.мед.н, доцент каф. педіатрії №4 - 38 (050) 445-76-38 (студентська секція)
Палець Ілана – староста наукового гуртка, студентка 5 курсу - +38 (099) 159-18-48
ДАТА: 18-19 квітня 2019 року
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
18.04.2019- 01103, м.Київ
вул.Підвисоцького, 4Б,
Дитяча клінічна лікарня №7,
лекційна аудиторія

19.04.2019
Студентська секція
01004, м.Київ,
вул. Толстого, 10
лекційна аудиторія кафедри
педіатрії №4, 3 поверх
(вул. Терещенківська, 23 а)

