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14 – 16 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ у м. Києві (ВЦ «КиївЕкспоПлаза») відбудеться V ЮВІЛЕЙНИЙ
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ – масштабний комплексний захід інноваційного напрямку
галузі охорони здоров'я України, який об'єднує науково-практичну програму, школи, виставки та спеціалізовані експозиції і створює міжнародну платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації
фахівців охорони здоров'я.
Організатори Форуму – Національна академія медичних наук України, Національна академія наук
України, Компанія LMT. За підтримки Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я АР Крим, Державної служби України з лікарських засобів, Державної санітарно-епідеміологічної служби України і при сприянні медичних асоціацій,
громадських об'єднань, вищих навчальних медичних закладів України, соціальних фондів.

Форум об'єднує:
ІІІ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України»,
який внесено до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, що проводять в 2014 році», затверджено НАМН і МОЗ України.
Тематичні напрями Конгресу:
- Організація та управління охороною здоров'я
- Лабораторна медицина
- Медична радіологія
- Терапія: алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, геріатрія, дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, неврологія, нефрологія, урологія,
офтальмологія, пульмонологія, функціональна діагностика
- Фізіотерапія та реабілітація
- Сімейна медицина
- Медицина невідкладних станів
- Хірургія та нейрохірургія
- Онкологія
- Ортопедія та травматологія
- Гематологія та трансфузіологія
- Педіатрія, акушерство та гінекологія
- Організація та управління фармацією, клінічна фармація
- Епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, бактеріологія
- Естетична медицина: дерматологія, дерматокосметологія, пластична хірургія
- Стоматологія

MEDZoom – зона майстер-класів та презентацій
Сучасна медична техніка в практиці, унікальна можливість тестування обладнання, отримання кваліфікованих консультацій від професіоналів
• УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
• ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
• ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
• МІЖНАРОДНА ШКОЛА З РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
• ШКОЛА ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ
• УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
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InnovationZone – відкриті презентації інноваційних розробок галузі охорони здоров'я
MEDICAEXPO – Міжнародна виставка охорони здоров'я
MEDRadiology - конвенціональна рентгенодіагностика, рентгенівська комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ультразвукова діагностика, ядерна медицина, променева терапія, радіаційна безпека
MEDLab - комплексне забезпечення медичних лабораторій
MEDTech - медична техніка та обладнання для амбулаторного та стаціонарного лікування
MEDSolutions - комплексні рішення для закладів охорони здоров'я: проектування, інжиніринг, автоматизація, телекомунікаційні та інформаційні технології в медицині
MEDRehab & Physio - обладнання і технології для фізіотерапії та медичної реабілітації
MEDСleanTech - чисті приміщення, клінінг, спецодяг та засоби індивідуального захисту
MEDInnovation - інноваційні розробки та перспективні проекти науково-дослідних установ медичного
профілю і медичних ВУЗів
MEDDent - обладнання, матеріали і технології у галузі стоматології
MEDEsthetics - професійне обладнання, матеріали і сучасні технології для естетичної медицини. Напрямок anti – aging
PHARMAEXPO – Міжнародна фармацевтична виставка
Лікарські препарати, парафармацевтична продукція, товари медичного призначення, лікувальна косметика, комплексне оснащення аптек, послуги для фармацевтичного ринку.
Цифри і факти ІV МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ - 2013
380 компаній
18 країн
14116 зареєстрованих фахівців з усіх регіонів України та зарубіжних відвідувачів
62 науково-практичних заходи для лікарів різних спеціалізацій
500 доповідачів-експертів галузі охорони здоров'я України і зарубіжних спікерів
Запрошуємо 14-16 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ в ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (Україна, м. Київ, вул. Салютна,
2-Б)
взяти участь у
V ЮВІЛЕЙНОМУ МІЖНАРОДНОМУ МЕДИЧНОМУ ФОРУМІ
«Інновації в медицині - здоров'я нації»

Додаткова інформація
З питань участі у виставках:
Тел.: +380 (44) 526-93-09, 526-92-97
E-mail: med@lmt.kiev.ua

З питань участі у Конгресі,
MEDZoom, InnovationZone:
Тел.: +380 (44) 526-92-89, 361-07-21
E-mail: marketing@lmt.kiev.ua

www.medforum.in.ua
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СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

WORLD FEDERATION OF UKRAINIAN MEDICAL ASSOCIATIONS
_________________________________________________________________________________
_

19 березня 2014 р.

Головам осередків СФУЛТ та ВУЛТ
Керівникам науково-дослідних установ
Ректорам ВНМЗ
Начальникам управлінь охорони здоров'я
Директорам медичних об'єднань
Головним лікарям лікувальних установ

Завідувачам кафедр, лікарям
Запрошуємо Вас та Ваших співробітників взяти участь у роботі ХV Конґресу Світової Федерації
Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) та у відзначенні 70-річчя Буковинського державного
медичного університету, які відбудуться 16-18 жовтня 2014 року в місті Чернівцях на базі Буковинського державного медичного університету.
ХV Конґрес СФУЛТ включено до заходів, передбачених "Державною програмою співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року", яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 18
липня 2012 р. № 682. Відповідальними за сприяння у проведенні ХV Конґресу СФУЛТ визначено Міністерство охорони здоров’я України, Академію медичних наук України, Національну академію наук України, Міністерство закордонних справ України разом із Всеукраїнським Лікарським Товариством (ВУЛТ), Українською
всесвітньою координаційною радою і товариством “Україна-Світ”.
ХV Конґрес СФУЛТ включено до «Реєстру з’їздів, конґресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2014 році», затвердженого МОЗ України та АМН України (Конґреси:№13), що є підставою для оформлення відрядження.

Програмні питання Конґресу:
1. Організація і управління системою охорони здоров’я в Україні на новому етапі. Лікарське самоврядування. Світовий досвід.
2. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: досвід і оцінка пілотних проектів.
3. Інноваційні технології у вищій медичній освіті.
4. Історія медицини: 70-річчя Буковинського державного медичного університету та 30-річчя Першого
Конґресу СФУЛТ.
5. Нове у сучасній медицині: діагностика, лікування, профілактика, організація охорони здоров’я та медичної допомоги в галузях: а) акушерства та гінекології; б) педіатрії; в) кардіології, ревматології; г)
пульмонології, фтизіатрії; ґ) гастроентерології; д) нефрології, урології; е) неврології, нейрохірургії, психіатрії; є) ендокринології; ж) імунології, алергології; з) оториноларингології; и) офтальмології; і) інфекційних хвороб, вірусології, СНІДу, епідеміології; ї) дермато-венерології; й) психології та психотерапії,
сексології та сексопатології, наркології; к) анестезіології, реаніматології та інтенсивної терапії; л) хірургії, трансплантології та імплантології, косметології; м) травматології та ортопедії; н) онкології та гематології; о) стоматології, щелепно-лицьової хірургії; п) рентгенології, радіології; р) фармакології, клінічної фармакології та токсикології; с) фітотерапії, гомеопатії, нутриціології, дієтології; т) спортивної, вій-
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ськової, космічної медицини; у) геронтології та профпатології; ф) курортології, реабілітації та фізіотерапії; х) санології, гіґієни, лабораторної діагностики; ц) анатомії, гістології, фізіології, мікробіології; ч)
судової медицини, патанатомії та патогістології; ш) нетрадиційних методів діагностики та лікування; щ)
демографії, генетики; ю) управління та організації охорони здоров'я, медичної освіти; я) історії медицини, лікарського називництва (медичної термінології); ь) інших галузях медицини.

Під час роботи Конґресу передбачаються супутні заходи:
1. Телеконференція: „Телемедицина, електронні зустрічі лікарів – досвід, перспективи
розвитку” (відповідальна – Роксолана Горбова)
2. Виставка провідних українських та закордонних фірм – "МЕДИЦИНА. ЛІКИ".

Тези доповідей з програмних питань публікуються в Матеріалах
ХV Конґресу СФУЛТ (міжнародна публікація) – див. Додаток 1.
Оргкомітет Конґресу –

Нечаїв С.В., м.Київ, тел.: +/38050/ 410 7547, +/38068/ 778 4678;
Е-пошта: sfult@ukr.net; Інтернет: www.sfult.org.ua
Місце проведення Конґресу –

Україна, 58002, м.Чернівці, пл.Театральна, 2,
Буковинський державний медичний університет
Робоча мова Конґресу – українська.
Передбачена екскурсійна програма

УМОВИ УЧАСТІ ДЛЯ ДЕЛЕГАТІВ ТА ГОСТЕЙ
Для особистої участі у роботі ХV Конґресу СФУЛТ необхідно заповнити та вислати ЗГОЛОШЕННЯ (див. Додаток 2).
Реєстраційний внесок – після прибуття на Конґрес 150грн. (участь у роботі Конґресу,
книга Матеріалів Конґресу, бейдж тощо); для учасників із країн Західної Європи, Америки та Австралії гривневий еквівалент 100 Євро.
Усі зареєстровані учасники ХV Конґресу, які сплатили реєстраційний внесок, отримають
СЕРТИФІКАТИ УЧАСНИКА ХV КОНҐРЕСУ СФУЛТ
Тези Конґресу (1600 знаків) публікуються за умови попередньої сплати - 100 грн. /для учасників із країн Західної Європи, Америки та Австралії - 20 Євро/, яка висилається поштовим переказом разом зі зголошенням і тезами (див. Додаток 1).
Попередня оплата за друк не входить у вартість книги тез доповідей Конґресу.
Бронювання місць та проживання в готелях міста Чернівці здійснюється самостійно.
Регламент доповідей –
пленарні засідання – до 15 хв. (пункти 1 - 3 Програмних питань), секційні засідання – до 10 хв.
(пункт 4 Програмних питань), обговорення – до 3 хв.
Строк подачі зголошень про участь у Конґресі та тез доповідей до 12 травня 2014 року.
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Додаток 1

ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Публікація тез доповідей у Матеріалах XV Конґресу СФУЛТ вважається міжнародною публікацією.
1. Тези доповідей повинні відповідати тематиці Програми XV Конґресу СФУЛТ.
2. Мова публікації – українська.
3. Текст тез друкується на аркуші паперу розміром А4 (210х297 мм). Формат друку: "Word for
Windows 6,0 - XP", шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 12, інтервал - 1,0; без ручних
перенесень; поля: з усіх боків - по 20 мм.
4. Стандартний об'єм текстового матеріалу (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має перевищувати 1600 знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку). Публікація більших за розмірами статей можлива тільки у разі виконання вимог зазначених у пункті 9 цих Правил.
5. Структура тез: а) назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); б) прізвища та
ініціали авторів (прізвище основного доповідача підкреслюється); в) місто, країна, заклад де
проводилось наукове дослідження (без абревіатур); г) текст тез (усі абревіатури повинні мати
розшифровку).
В правому верхньому куті вказується цифра та буква, які повністю відповідають нумерації Програмних питань, до яких відносяться ці тези (наприклад: 1; 3; 4ґ; 4я).
6. Паперовий текст тез надається у 2-х примірниках, другий примірник підписується всіма
авторами та обов'язково вказуються їх адреси електронної пошти, контактний телефон і поштова адреса.
7. Обов'язковий електронний варіант тез із тотожним паперовому текстом надається через CD
або дискету 3,5", які висилаються у конверті разом із паперовим варіантом. Назва файлу за прізвищем першого автора латинськими літерами (англійською мовою). Тези, надіслані
лише електронною поштою не приймаються.
8. Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредагований автором. Редакція та Оргкомітет XV Конґресу СФУЛТ не несуть відповідальності за помилки авторів.
9. Публікація тез доповідей XV Конґресу СФУЛТ платна. Вартість публікації – 100 гривень за
одні тези /до 1600 знаків/ (для учасників із країн Західної Європи, Америки та Австралії – 20
Євро). У випадку збільшення обсягу наукової статті /більше ніж 1600 знаків/ публікація можлива тільки у разі оплати додаткових 50 гривень за кожні додаткові 800 знаків статті. Наприклад: 1600 зн. – 100 грн., 2400 зн. – 150 грн., 3200 зн. – 200 грн. і т. д. Гроші слід надсилати
поштовим переказом на адресу: 02105, м.Київ-105, до запитання, Крушинській Ніні Анатоліївні; (для іноземців – Dr. Nina Anatolijivna Krushynska, Poste restante on assertion of the
passport, Kyiv-105, 02105, Ukraina).
10. Паперові варіанти тез разом із CD чи дискетою та копією квитанції про оплату надсилаються на адресу: Крушинській Н.А., а/с35, м.Київ-105, 02105, Україна; (для іноземців: Dr. Nina
Krushynska, PO Box 35, Kyiv-105, 02105, Ukraina).
У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей не публікуються.
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