
Шановні колеги! 

Інформуємо, що ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» сумісно з проектом «Challenge TB», який 

фінансується USAID та реалізується міжнародною організацією PATH та ДУ 

“Центр громадського здоров’я МОЗ України», фармацевтична корпорація "Юрія 

фарм" проводять Національну науково-практичну конференцію “Актуальні питання 

ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз міжнародний та національний 

досвід” 

Конференція внесена до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-

практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 р.», що є підставою для 

відрядження.  

До участі в конференції запрошуються спеціалісти, які займаються 

лікуванням хворих на МРТБ та МРТБ/ВІЛ,  фтизіопедіатри. 

Просимо надати списки учасників за встановленою формою (у додатку 1), 

контактна особа: Сенько Юлія Олександрівна, звертатись за телефоном (044)-275-

41-33; (067)-250-57-63; e-mail: phthysio@ifp.kiev.ua). 

Конференція буде проводитись 25-26 березня 2019 року. 

1-й день (25.03.19 р.) пленарне засідання на базі Інституту, за адресою: м. 

Київ,вул. М. Амосова, 10 (центральний корпус). Початок конференції о 9.30, 

реєстрація учасників з 8.30 до 9.30. 

2-й день (26.03.19 р.) 3 сесійні засідання:на базі Президент готелю, за 

адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, (станція метро «Палац спорту»).  

Назви сесійних засідань:  

1. Сучасні підходи та використання нових препаратів у хворих на МРТБ та 

РРТБ. 

2. Сучасні підходи та використання нових препаратів у хворих на МРТБ/ВІЛ. 

3. Сучасні підходи та використання нових препаратів у хворих на МРТБ 

дітей. 

Просимо у таблиці додатку 1 кожному з учасників попередньо вибрати 

бажану сесію 2-го дня. 

Матеріали конференції будуть опубліковані в Українському 

пульмонологічному журналі, який зареєстрований у міжнародній наукометричній 

системі Index Copernicus. Пропонуємо Вам надати тези за темою конференції до 

28.02.2019 року. Правила оформлення тез див. нижче. контактна особа: Сенько 

Юлія Олександрівна, звертатись за телефоном (044)-275-41-33; (067)-250-57-63; e-

mail: phthysio@ifp.kiev.ua). 

 

 

Орг. комітет 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

ТЕКСТ ТЕЗ 

 Тези надсилаються електронною поштою на адресу phthysio@ifp.kiev.ua.  

 Структура оформлення тез доповідей:  

На першій сторінці спочатку пишуться 

- ініціали та прізвище автора/авторів); 

-  назва роботи великими літерами;  

- повна назва установи (закладу, організації, кафедри, на якій виконано 

роботу); 

Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць вимірювання) 

можуть бути використані лише після згадування повного терміну (наприклад: 

Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ України). 

Матеріали повинні бути представлені українською мовою (для громадян 

України), російською або англійською (для іноземних громадян). 

 У кінці тез обов’язково повинні бути прізвище , ім’я (повністю) автора, його 

електронна адреса, телефон. 

 Параметри форматування: 

- шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5 

- назва файлу має містити прізвище автора (наприклад: Ivanov.doc). 

 - обсяг тез до 6 сторінок А 4. 

 - стиль написання вільний. 

 

ТАБЛИЦІ, ІЛЮСТРАЦІЇ 

 Усі таблиці нумерують арабськими цифрами і дають заголовки кожній графі. 

 Ілюстративний матеріал (фотографії, діаграми, графіки, схеми, (рентген, КТ) 

має бути  представлений окремо в електронному вигляді  в графічних незжатих 

формах тах ВМР чи TIF, або у виключних випадках , – у зжатому форматі JPG, 

записаному з максимальною якістю. 

 

Термін подачі тез до 28.02.2019 року. 

 

Офіційна адреса оргкомітету: 

03038,  м. Київ, вул. М. Амосова, 10  

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

НАМН України» 

 

Контакти:  

Сенько Юлія Олександрівна  

+38 067 250 57 63 phthysio@ifp.kiev.ua 
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