
 

 



 

Вельмишановний (а) ________________________________ / 

Маємо за честь запросити Вас узяти участь у IIІ Міжнародній науково-практичній конференції: 

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів», 

присвячена пам’яті академіка НАМН України Є.М. Нейка, яка відбудеться 4-5 жовтня 2018 року в м. Івано-

Франківську та м. Яремче. 

Програма засідань розрахована не тільки на пульмонологів, кардіологів, нефрологів, а й на наших 

колег, які працюють у первинній ланці охорони здоров’я, – лікарів загальної практики та сімейної 

медицини, а також для представників суміжних спеціальностей – неврологів, гематологів, фахівців з 

функціональної діагностики. 

Цей науково-практичний захід внесений до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-

практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році» МОЗ та НАМН України (посвідчення № 187 

від 02.12.2017 р.). 

Під час окремої сесії буде проведений конкурс молодих вчених та сесія стендових доповідей. 

У межах форуму буде працювати виставка лікарських засобів та виробів медичного призначення. 

Після завершення конференції всі учасники отримають сертифікати затвердженого зразка. 

З повагою 

 

Ректор «ДВНЗ» Івано-

Франківський національний 

медичний університет, д.мед.н., 

професор М.М. Рожко 

 

 

 

 
 

Проректор з наукової роботи 
«ДВНЗ» Івано- Франківський 

національний медичний 
університет, д.мед.н., професор 

І.П. Вакалюк 

 

 

 

Голова ГО «Прикарпатське 
товариство терапевтів», 

зав.кафедрою внутрішньої 
медицини №1 імені Є.М.Нейка 

д.мед.н.  професор Р.І.Яцишин 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематика конференції: 
 

♦ внутрішня медицина; 
♦ сімейна медицина; 
♦ кардіологія; 
♦ пульмонологія; 
♦ гастроентерологія; 

♦ нефрологія; 
♦ гематологія; 

♦ ендокринологія; 
♦ фізіотерапія, ерготерапія та реабілітація 

 
 
Реєстрація учасників 04 жовтня 2018 року о 8.30 

Відкриття конференції 04 жовтня 2018 року о 9.30 

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 42, Івано-Франківський академічний обласний 

музично-драматичний театр імені Іванр Франка 

 

Форма участі: усна доповідь, доповідь на конкурсі молодих вчених, 

стендова доповідь, тези. 

 

Адреса Оргкомітету: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2, ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет, тел. для довідок: +380505403435 Вакалюк Ігор Петрович, 

+380503388571 Яцишин Роман Іванович, +380509501166 Герич Петро Романович. 
Усні доповіді: з приводу включення усної доповіді в програму контактувати з оргкомітетом за 

електронною адресою: conference2018.neyko@gmail.com (з приміткою – присвячена пам’яті академіка 

НАМН України Є.М. Нейка – усна доповідь) до 7 вересня 2018 р. включно. 

Конкурс молодих вчених: відбудеться під час окремої сесії. 
Умови надання робіт на конкурс: вік до 35 років на 04.10.2018 р,  моноавторство, структура роботи 

– назва публікації, прізвище та ініціали автора, заклад, в якому проводилось дослідження, місто, країна, 

мета дослідження, методи дослідження, отримані результати, висновки. Від одного автора приймається 

тільки одна робота. Заявки на участь приймаються до 7 вересня 2018 р. включно за електронною адресою: 

conference2018.neyko@gmail.com (з приміткою – присвячена пам’яті академіка НАМН України Є.М. 

Нейка – конкурс молодих вчених). 
Правила оформлення тез: 
1. Тези оформляються на 1 стор. (А4), шрифт Times New Roman, 12 пт, через 1 інтервал. Мова 

українська, російська, англійська. 
2. Структура тез: 
назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); прізвища та ініціали авторів; заклад, в 

якому проводилося наукове дослідження, місто. 
3. Текст тез повинен включати: 
мету дослідження; методи дослідження; отримані висновки, результати; 
(усі абревіатури повинні розшифровуватися). 
4. Тези приймаються в електронному вигляді у форматі Word на електронну адресу 

conference2018.neyko@gmail.com. В одному файлі повинні міститися одні тези. Ім’я файла, під яким 

буде збережена робота, оформляється так: прізвище, ініціали першого автора, назва населеного пункту, 

порядковий номер роботи. Наприклад: МіщенкоРПЗапоріжжя для першої роботи і МіщенкоРПЗапоріжжя2 

для другої роботи. Ім’я файла задається українськими літерами без пропусків та розділових знаків. 
Увага! Разом з тезами обов’язково прислати в тому ж файлі інформацію про авторів (Назва тез, 

автори, заклад, місто, країна, поштова адреса, мобільний телефон). Необхідно вказати автора, 

уповноваженого контактувати з організаційним комітетом. 
Усі відібрані тези будуть надруковані у збірнику тез конференції. 
Обов’язково вказати, чи бажаєте ви зробити стендову доповідь. 
Тези приймаються до 7 вересня 2018 р. включно за електронною адресою: 

conference2018.neyko@gmail.com з приміткою - присвячена пам’яті академіка НАМН України Є.М. Нейка 

– тези доповідей або стендова доповідь). 
До уваги авторів: усі медичні препарати, вказані в тексті, повинні мати не комерційну, а 

фармакопейну назву. 
Тези, що не відповідають вищевказаним умовам, будуть відхилені організаційним комітетом без 

узгодження з авторами. 
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