
ДДоо  ІІІІІІ��ггоо    ННааццііооннааллььннооггоо  ААссттммаа��ККооннггрреессуу  

ØØÀÀÍÍÎÎÂÂÍÍII  ÊÊÎÎËËÅÅÃÃÈÈ  !!

66––77  жжооввттнняя  22000099  ррооккуу  в м. Києві  відбудеться ІІІІІІ��йй  ННааццііооннааллььнниийй  ААссттммаа��ККооннггрреесс..
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Конгресу.

Президент Конгресу 
академік АМН України, професор, 
директор Державної установи 
"Національний інститут фтизіатрії і 
пульмонології  імені Ф. Г. Яновського 
Академії медичних наук України" Ю. І. Фещенко

ІІІІІІ��йй  ННааццііооннааллььнниийй  ААссттммаа��ККооннггрреесс
66––77  жжооввттнняя  22000099  ррооккуу,,    вв    мм..  ККииєєввіі

ООссннооввнніі  ттееммии  ннааууккооввооїї  ппррооггррааммии

1. Епідеміологія бронхіальної астми (БА)
2. Профілактика БА
3. Фундаментальні основи БА
4. Діагностика, моніторинг БА
5. Фармакотерапія БА
6. Нові терапевтичні стратегії при БА
7. Астма і супутні захворювання
8. Специфічна імунотерапія БА
9.  Ведення загострень БА 
10. Навчальні програми 

ВВииммооггии  ддоо  ооффооррммееллеенннняя  ттеезз

Тези українською або російською мовою повинні бути надіслані звичайним листом або електронною пош�
тою на адресу оргкомітету ддоо  3300  ллииппнняя  22000099  ррооккуу.. Тези будуть опубліковані в журналі "Астма та алергія". Публі�
кація тез здійснюється безкоштовно.

Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінок. Тези друкуються через 1,5 інтервала з полями: ліворуч ѕ
2,5 см, праворуч ѕ 1 см, зверху і знизу ѕ 2 см, шрифт Times New Roman, розміром 12, редактор MS WORD, орієн�
тація книжкова, розмір паперу А4, без використання переносів та табуляцій.

Порядок оформлення: повна назва повідомлення, прізвище та ініціали авторів, заклад, місто.
Структура тексту: мета; матеріали і методи; отримані результати; висновки, рекомендації.
Дозволяється використання таблиць, графіків. При використанні скорочення для визначення термінів, пер�

ший раз термін зазначається повністю, поруч в дужках указується його скорочення. Не слід використовувати ско�
рочення у назві тез.

ЗЗррааззоокк  ттеезз::

ЗЗААССТТООССУУВВААННННЯЯ  ІІННГГААЛЛЯЯЦЦІІЙЙННИИХХ  ССТТЕЕРРООЇЇДДІІВВ..........
ССИИММООННЕЕННККОО  ОО..  ПП..,,  ГГААВВРРИИШШ  ЛЛ..  ДД..,,  ССККООРРООММООХХ  КК..  НН..
Інститут............кафедра.............
Мета дослідження: вивчити..............

Необхідно також ддооддааттии  ддииссккееттуу  33,,55'''' з текстом тез у будь�якому із загальноприйнятих текстових редакторів
та заповнити реєстраційну форму згідно зразка або ннааддііссллааттии  ппоо  ееллееккттрроонннніійй  ппоошшттіі  ннаа  ee��mmaaiill  ооррггккооммііттееттуу..

ІНФОРМАЦІЯ

55ААССТТММАА ТТАА ААЛЛЕЕРРГГІІЯЯ,,  №№  33��44  ••  22000088



РРЕЕЄЄССТТРРААЦЦІІЙЙННАА  ФФООРРММАА

Реєстраційний номер___________________________Тематика__________________________________________

Прізвище__________________________Ім'я_______________________По�батькові_________________________

Спеціалізація, категорія (якщо є)____________________________________________________________________

Посада_________________________________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_____________________________________________________________________

Місце роботи ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Адреса для листування (індекс міста)________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Телефон (роб., дом., моб.)_________________________________Факс___________________________________ 

E�mail__________________________________________________________________________________________

Назва повідомлення______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Дата_______________________________________Підпис______________________________________________

РРееєєссттррааццііййннаа    ффооррммаа  ззааппооввннююєєттььссяя  ддооппооввііддааччеемм  ааббоо  ггооллооввнниимм  ааввттоорроомм  ттаа  ппооввееррттааєєттььссяя  ддоо  ооррггккооммііттееттуу  ррааззоомм
зз  ттееззааммии  ддоо  3300  ллииппнняя  22000099  ррооккуу..

Про підтверження участі у роботі ІІІ�го Національного Астма�Конгресу просимо повідомити оргкомітет Конгре�
су до 1100  ввеерреесснняя  22000099  ррооккуу..

ААддрреессаа  ооррггккооммііттееттуу  ККооннггрреессуу::
Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
Державна установа "Національний Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії медичних
наук України". Сайт Інституту: www.ifp.kiev.ua ((рр..  ННооввииннии))..
тел./факс: + 38(044) 275�05�68

+ 38(044) 275�62�42
+ 38(044) 275�40�11

E�mail:  diagnost@ifp.kiev.ua
gumenuk@ifp.kiev.ua

ККООННТТААККТТННІІ  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННИИ::
ГГооллоовваа  ооррггккооммііттееттуу  ККооннггрреессуу  ——  ппрроофф..,,  дд��рр  ммеедд..  ннаауукк  ЯЯшшииннаа  ЛЛююддммииллаа  ООллееккссааннддррііввннаа

тел./факс: + 38(044) 275�05�68
E�mail:  diagnost@ifp.kiev.ua

ККооннттааккттнніі  ооссооббии::
Гуменюк Галина Львівна — стар. науков. співроб., канд. мед. наук

тел.: + 38(044) 275�62�42
E�mail:  gumenuk@ifp.kiev.ua

Полянська Марина Олександрівна — стар. науков. співроб., канд. мед. наук
тел.: + 38(044) 275�62�42
E�mail:  diagnost@ifp.kiev.ua

Сметаніна Оксана Ростиславівна — зав. оргметод. відділом ((ррееєєссттррааццііяя  ттаа  ббррооннюювваанннняя  ггооттееллюю))
тел.: + 38(044) 275�40�11, 
E�mail: smetanina@ifp.kiev.ua, 

Джавад Інна Володимирівна — стар. науков. співроб., канд. мед. наук
тел.: + 38(044) 275�62�42 
E�mail:  diagnost@ifp.kiev.ua

Палковський Сергій Вікторович — мол. науков. співроб.,
тел.: + 38(044) 275�62�42

Савєльєва Людмила Анатоліївна  — лікар, тел.: 
+ 38(044) 275�27�33

ІНФОРМАЦІЯ

66 ААССТТММАА ТТАА ААЛЛЕЕРРГГІІЯЯ,,  №№  33��44  ••  22000088




