ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти активну участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного
віку та підлітків», яка відбудеться 24-25 жовтня 2013 року на базі ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей
та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків.
Конференція включена до «Реєстру МОЗ і НАМН України з’їздів, конгресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій, які проводитимуся у 2013 році» і на неї розповсюджується Постанова кабінету
Міністрів України № 332 від 20 листопада 1991 року, згідно з якою запрошення Оргкомітету є підставою
для відрядження.

НАУКОВА ПРОГРАМА
На конференції планується обговорення наступних питань:
1. Стан здоров’я дітей шкільного віку та підлітків, чинники, що його формують.
2. Соматостатевий і психічний розвиток підлітків, механізми регуляції, вікові нормативи.
3. Інноваційні технології діагностики, профілактики, прогнозу перебігу та реабілітації найбільш
поширених в шкільному віці соматичних захворювань та психічних розладів.
4. Медичне та санітарно-гігієнічне забезпечення учнів загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів.
5. Здобутки клінічної та профілактичної медицини щодо охорони здоров’я дітей шкільного віку.
6. Здорове харчування і рухова активність дітей шкільного віку.
7. Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків.
8. Шляхи розвитку загальноосвітнього навчального закладу зі створення здоров’язбережувального
освітнього простору.
9. Превентивне середовище сучасного навчального закладу.

ТЕЗИ
Правила оформлення тез:
Увага! Роботи повинні бути ретельно відредаговані автором згідно вимог. Оргкомітет звертає увагу, що
тези оформлені без урахування даних правил опубліковані не будуть!
Вимоги до публікацій
1. Формат: файл *.doc або *.rtf українською або російською мовами
2. Обсяг: тези доповідей (2-3 сторінки) – формат А4
3. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см,
4. Шрифт: Times New Roman, розмір 14, інтервал -1,5.
5. Заголовок: назва роботи (великими літерами, жирним шрифтом); потім через інтервал ініціали і
прізвища авторів; далі повна назва установи, місто.
Необхідно надіслати електронний варіант тез, копію поштової квитанції про оплату публікації тез і
заявку на участь у конференції електронною поштою danylgkonf@mail.ru до 10 вересня 2013 р.
Паперовий примірник тез слід надсилати за адресою:
ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України»,
пр. 50-річчя ВЛКСМ, 52-А,
61153, м. Харків, Україна

Оплата за друкування публікацій становить 20 грн. за 1 сторінку, в тому числі неповну.
Реквізити на оплату тез – поштовий переказ за адресою:
61120, м. Харків, пр. Тракторобудівників 65-Г, кв. 61, Шеховцовій Ірині Романівні

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
Адреса Оргкомітету конференції:
ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України",
пр. 50-річчя ВЛКСМ, 52-а,
61153, м. Харків, Україна
Телефон для довідок:
(0572) 62-60-12, 62-91-04
e-mail: danylgkonf@mail.ru
iozdp_org@ukr.net
Робочі мови конференції:
українська, російська.
Форми участі в конференції:
- усна доповідь,
- стендова доповідь,
- тільки публікація,
- слухач

Оргкомітет

