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Шановні друзі!

Харківська медична академія післядипломної освіти має честь запросити Вас прийняти 

участь у науково-практичній конференції на тему: “Первинна медична допомога: сучасні 

технології діагностики, лікування та профілактики”, що відбудеться 04-05 жовтня 2018 

року в м. Харків. Організатором даної конференції є Харківська медична академія 

післядипломної освіти, співорганізатором -  ГО «Харківська асоціація лікарів загальної 
практики-сімейної медицини».

Конференція внесена до основного Реєстру з‘їздів, конгресів, симпозіумів, науково- 

практичних конференцій, які проводяться у 2018 році.

Наукова тематика конференції:
1 сучасний розвиток сімейної медицини в Україні;

■ новітні лікувально-діагностичні технології в практиці сімейного лікаря;

■ актуальні питання первинної медичної допомоги в загальній системі охорони 

здоров’я щодо формування та збереження здоров’я населення;

■ інноваційні освітянські технології в підготовці сімейних лікарів;

■ роль сімейної медицини у сфері укріплення здоров’я населення всіх вікових груп 

та питання профілактичної діяльності в умовах сьогодення;

■ питання сучасної діагностики та лікування основних неінфекційних та 

інфекційних захворювань у дорослих і дітей в практиці сімейного лікаря;

■ сучасні стандарти лікування неінфекційних та інфекційних захворювань у 

дорослих і дітей з позицій доказової медицини в практиці сімейного лікаря;

■ мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнтів з поліморбідною патологією.

Учасники конференції - практикуючі лікарі первинної медичної допомоги (лікарі 

загальної практики -  сімейні лікарі, лікарі-педіатри, лікарі терапевти), лікарі інших 

спеціальностей та фахівці з питань організації і забезпечення лікувально-профілактичної 

допомоги в загальній практиці -  сімейній медицині, головні спеціалісти та завідуючі 

профільних кафедр та викладачі.

mailto:office@med.edu.ua


Під час проведення конференції відбудуться презентації та обговорення стендових

доповідей; виставки, майстер-класи, круглі столи; презентація доповідей молодих вчених.
Під час конференції відбудеться виставка лікарських препаратів та медичного 

обладнання.
Всі учасники конференції отримають сертифікат.
Оргкомітет конференції запрошує до публікації статей та тез згідно вищевказаної тематики. 

Статті будуть опубліковані в журналі журналі «Проблеми безперервної медичної освіти та 

науки» (журнал включено до затвердженого ВАК України переліку видань з медичних наук).

Тези конференції будуть опубліковані у “Східноєвропейському журналі внутрішньої та 

сімейної медицини”. Матеріали на українській, англійський або російській мовах необхідно 

надіслати до 01 червня 2018 року на E-mail: teraprevm@med.edu.ua. Файл у форматі MS Word 2003, 

об’єм тез до 3 стор. А4, шрифт -  Times New Roman 14 пт. через 1,5 інтерв., поля -  2,0 см з усіх 

сторін. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після 

згадування повного терміну.

Тези структуровані строго за схемою: назва -  заголовними літерами, з нового рядка -  

ініціали, прізвища авторів, курсивом -  назва установи, місто; вступ, мета, матеріали та методи, 

результати, висновки. Обов’язково надати дані про авторів -  ПІБ авторів (повністю), місце 

роботи, посада, контактні телефони, E-mail. Ім’я файла, під яким потрібно надсилати тези, має 

починатися з прізвища першого автора.

Тези повинні містити результати власних спостережень, не включати малюнки та 

таблиці. Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не 

буде відповідати наданим вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. 
Публікація матеріалів -  безкоштовна.

Контактні дані членів оргкомітету:

Цодікова Ольга Анатоліївна -  декан факультету загальної практики-сімейної медицини 
ХМАПО, професор; Тел.: (097)5678919, Е—mail: tsodikova.olga@gmail.com.

Корж Олексій Миколайович -  завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини 
ХМАПО, професор; Тел: (050)6157195, E-mail: okorzh2006@ukr.net.

З повагою,

Ректор академії, професор О. М. Хвисюк
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