Вельмишановні колеги!
Харківський національний медичний університет, кафедри пропедевтики педіатрії №2,
пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства, а також внутрішньої медицини
№2 і клінічної імунології та алергології запрошують вас взяти участь у роботі традиційної
всеукраїнської науково-практичної конференції алергологів Слобожанщини «Актуальні
питання виявлення і лікування алергічних захворювань», яка відбудеться 12 квітня 2019
року в м. Харкові.
Робота конференції буде проводитися у вигляді доповідей, міні-лекцій провідних
фахівців з алергології та імунології, майстер-класів, дискусій.

Відповідно до наказу МОЗ України від 07.07.2009 №484 «Про затвердження
Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.07.2009 за № 693/16709, лікар
отримує: за участь в роботі конференції - 2 бали, публікацію тез – 3 бали, статті – 10
балів (одноосібна) або 5 балів (у співавторстві).
Місце проведення заходу: м. Харків, 61022, пр. Науки, 4, актова зала.
Реєстрація учасників проводитиметься 12 квітня 2019 року з 8.00.
За результатами конференції буде видано збірник матеріалів конференції.
ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Усна доповідь і публікація тез/статті
2. Стендова доповідь і публікація тез/статті
3. Публікація тез/статті
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська.
За довідками звертатися:
067 – 949 – 22 - 46 Клименко Вікторія Анатоліївна
050 – 716 – 53 – 69 Бездітко Тетяна Василівна
067 –573–23 – 38 Бабаджан Володимир Данилович
067 – 785 – 13 – 52 Карпушенко Юлія Валентинівна
тел.: (057) 725 – 10 - 38;
тел.- факс: (057) 725 – 10 – 38
E-mail : ppn2-khnmu@ukr.net
Адреса оргкомітету: вул. Клочківська, 337а, м. Харків, КЗОЗ «Обласна дитяча
клінічна лікарня №1», кафедра пропедевтики педіатрії №2
Інформаційний спонсор журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія»
Для участі у конференції необхідно до 5 березня 2019 року надіслати тези та
заявку на участь, оформлені згідно з нижченаведеними вимогами:
• структура: довільна, без УДК, резюме, літератури, але з англійським перекладом назви
статті;
• об’єм: не менше 3-х сторінок у форматі текстового редактора Microsoft Word
(12 шрифт, 1,5 інтервал, шрифт – Times New Roman);

• прізвище, ім'я, по батькові автора доповіді, посада, місце роботи, точна адреса з
поштовим індексом, телефон, e-mail;
за бажанням – матеріали конференції можуть бути надані у вигляді статті, яка повинна
відповідати вимогам до друкованих статей журналу
(https://kiai.com.ua/ua-site-page-authors).







ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ:
Розмір стенду - 840x595 мм — типографський формат А1;
У структурі доповіді обов'язково повинні бути коротко викладені мета і завдання
дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;
Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути
використані лише після згадування повного терміну;
Оформлення заголовка: перший рядок (або кілька рядків при необхідності) – назва
роботи великими літерами; другий – ініціали, потім прізвище автора (ів); третій рядок –
повна назва установи, закладу, організації; четвертий рядок – назва підрозділу, кафедри,
відділу; текст доповіді;
Стендова доповідь повинна містити ілюстративний матеріал;
Розмір шрифту у тексті стендової доповіді повинен бути не менше 20 пт.
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ необхідно заповнити заявку:

ФОРМА ЗАЯВКИ:
Прізвище, ім'я, по-батькові __________________________________________
Посада, вчений ступінь
__________________________________________
Установа, організація
__________________________________________
Поштова адреса *
___________________________________________
Телефон службовий
___________________________________________
Телефон для спілкування ___________________________________________
Факс
___________________________________________
e-mail:
___________________________________________
Форма участі: усна доповідь, тези/стаття, стендова доповідь (підкреслити)
* - підкреслити адресу та телефон для спілкування
Електронний варіант тез/статті та заявку на участь надсилати на
e-mail: tvbezdetko@gmail.com з поміткою «для конференції» Бездітко Тетяна Василівна

УВАГА!
Роботи, які не відповідають вимогам оформлення, не розглядатимуться.
Всім учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для участі як усна або стендова доповідь,
буде надіслане повідомлення на e-mail до 1 квітня 2019 року.

Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції!
Оргкомітет конференції.

