
Вельмишановні колеги! 
Маємо честь запросити Вас взяти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 

" Мультидисциплінарний підхід у практиці лікаря-інтерніста: інновації, 

здобутки, перспективи з позицій доказової медицини і європейського 

досвіду", 
яка відбудеться 22-23 листопада 2018 року в м. Запоріжжі 

 

Конференція занесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-

практичних конференцій, що проводитимуться у 2018 році (№ 291, 

http://www.ukrmedpatentinform.com.ua/reestr-2018/).  
Організатори: ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ 

України», Департамент охорони здоров'я Запорізької обласної державної 

адміністрації. Запорізька обласна медична Асоціація лікарів-терапевтів.  

До участі в конференції запрошуються - вчені та лікарі різного профілю, які 

займаються проблемами внутрішньої медицини: лікарі – терапевти, лікарі 

загальної практики – сімейні лікарі, кардіологи, пульмонологи, 

гастроентерологи, нефрологи, ревматологи, гематологи, ендокринологи, 

фізіотерапевти, спеціалісти з реабілітації і курортології.  

Місце проведення конференції - стадіон «Славутич Арена», конференц-зал 

«Амфітеатр», м. Запоріжжя, вул. Валерія Лобановського, 21.  

Офіційні мови конференції - українська, англійська, російська.  

Проживання - учасникам конференції при необхідності будуть запропоновані 

номери в готелі за доступними цінами.  

Форми участі у конференції:  
усна чи стендова доповідь;  

публікація тез;  

участь в роботі конференції в якості слухача.  

 

Регламент доповіді: усна доповідь – 15-20 хв.  

обговорення – до 5 хв.  

презентація стендової доповіді – 5 хв.  

Оргкомітет забезпечує мультимедійним проектором. Вельмишановні колеги!  
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Вимоги до оформлення тез Обсяг тез 

до 1-2 сторінок  

Шрифт Тimes New Roman, 14 рt.  

Інтервал - 

полуторний  

Поля:  зліва - 3 см  справа - 1 см  

зверху - 2 см  знизу - 2 см  

Після виконання усіх зазначених вимог необхідно:  
ОБОВ’ЯЗКОВО заповнити електронну реєстраційну форму за 

наступним посиланням: https://goo.gl/forms/UwrbUEjs7d7Kp1dq2  

Надіслати текст тез на дві наступні електронні скриньки:  

 

naukazmapo@gmail.com  
іnternist.zp@gmail.com  
В темі листа вказати: «Всеукраїнська конференція 22-23 листопада – 

Прізвище автора уповноваженого контактувати з оргкомітетом»  

Організаційні внески  
Публікація тез  

 

 

50 грн/сторінка  

 

Термін подачі матеріалів для публікації  

до 15 листопада 2018 року  
Довідкова інформація 

З питань участі в науковій програмі конференції та організаційним питанням 

прохання звертатись до контактної особи:  

к.мед.н. Токаренко Олександр Олександрович, тел.: 0683730795, e-mail: 

o.o.tokarenko@gmail.com. 

 


