Міністерство охорони здоров’я України
Українське глаукомне товариство
Українська асоціація міждисциплінарної медицини
Київський медичний університет
Київський міський офтальмологічний центр КМКЛ №1
Шановні колеги!
Оргкомітет науково-практичної конференції з міжнародною участю «Алгоритми діагностики
та
лікування
судинно-ендокринних
захворювань.
Патологія
сітківки. Глаукома.
Міждисциплінарний підхід» висловлює Вам свою повагу та запрошує до участі у конференції, що
відбудеться напередодні Всесвітнього тижня глаукоми 01 -02 березня 2018 року
Місце проведення: м. Київ, Бізнес-готель «Президент Готель», вул. Госпітальна, 12.
Програма передбачає:
ЗАКЛЮЧНИЙ ОCВІТНІЙ КУРС
«Сучасна
діагностика
ретинальної патології»
(Німеччина, Австрія,
Швеція, Україна)

та

Японія,

КЛЮЧОВІ ЛЕКЦІЇ

лікування Prof. Ingrid Kreissig (Німеччина ) – ЗАКЛЮЧНА
ЛЕКЦІЯ
Prof. Keith Martin (Кембридж - директор відділу
Швейцарція, клітинних технологій).
Prof. Paul Garasymowycz (Монреаль - директор
інституту глаукоми).
Prof. A. Кonstas (Салоніки -Директор клініки
глаукоми)
Проф. Борис Маньковський (Київ, завідувач
кафедри НМАПО)

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ
«Системні причини ускладнень ЦД та МС»
«День глаукоми - проблемні питання»
Захід включено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ,
які проводитимуться у 2018 році та передбачає публікацю тез / статей за темою заходу.
Участь у конференції дає можливість додатково пройти курс тематичного удосконалення за
методикою дистанційної освіти з отриманням сертифікату.
Наукові організатори:
Київський медичний університет,
Київський міський офтальмологічний центр КМКЛ №1
Українське глаукомне товариство
Українська асоціація міждисциплінарної медицини
Участь передбачає отримання 2-х сертифікатів
Мова конференції: англійська, українська, російська.
Організаційний внесок:
- учасника конференції - 700 грн;
- з учбовим курсом - 1000 грн.
Заявки на участь у конференції просимо надавати до 01 лютого 2018 року.
Прийом тез / статей - до 15 січня 2018 р.
При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

Тези слід подати українською мовою в текстовому редакторі MS WORD версій 6.0-9.0., в
електронному варіанті на електронну адресу: office@newvivo.com.ua. Кожні тези мають бути
представлені окремим файлом.
Обсяг тез – до 2-х сторінок машинопису, поля: зліва – 3 см, справа 1 см, зверху і знизу тексту –
по 2,5 см. Шрифт Times New Roman, кегель (розмір шрифту – 14, інтервал – 1,0).
Оформлення тез здійснюється у такому порядку:
– ініціали і прізвище авторів(а);
– назва роботи великими літерами, жирним шрифтом;
– назва установи, з якої вийшла робота, місто;
– далі – з абзацу текст.
Текст повинен включати обов’язково такі розділи
– Актуальність.
– Мета.
– Матеріали та методи.
– Результати та обговорення (не допускаються таблиці, рисунки).
– Висновки.
Крім того, необхідно прикласти супровідний лист установи з рекомендацією до друку і підписом
керівника. Під текстом тез обов’язкові підписи всіх авторів. Рукопис має бути ретельно вивірений і
відредагований авторами. Оргкомітет не несе відповідальності за помилки авторів.
З питань організації конференції звертайтесь до координаторів проекту:
Лариса Литвиненко
тел: +380 (50) 181-55-99;
тел /факс +380 (44) 287-07-20.
E - mail: litvinenko.lora@gmail.com

Інна Кечина
тел.: +380 (97) 413-06-60; +380 (63) 835-00-90;
тел/факс +380 (44) 562 50 97
E - mail: oftkiev@i.ua

Реєстрацію буде відкрито 10 січня 2018 року
Слідкуйте за інформацією на сайті: chil.com.ua
З повагою,
Оргкомітет

