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Вельмишановний Колего! 

 

Повторно запрошуємо Вас та Ваших співробітників взяти участь у роботі Ювілейного ХIV З'їзду 

Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ), присвяченого 25-річчю відродження товариства, який 

відбудеться 9-12 вересня 2015 року у м. Одесі спільно із VІ конгресом Південно Східно Європейського 

Медичного Форуму (ПСЄМФ) 

Проґрамні питання ХІV З'їзду ВУЛТ: 

1. 25-річчя відновлення ВУЛТ. На шляху до лікарського самоврядування. 

2. Реформування системи охорони здоров’я в Україні. 

3. Військова медицина та медицина катастроф, реабілітація та відновна медицина. 

4. Демографічна криза в Україні та проблеми репродуктивного здоров’я. Мультидисциплінарний підхід. 

5. Нове в медицині за спеціальностями (субтитли а-ь) (див. Додаток 1.) 

Тези доповідей з проґрамних питань публікуються в Матеріалах ХІV З'їзду ВУЛТ– див. Додаток 1. 

XIV З’їзд ВУЛТ включено до Реєстру з’їздів, конґресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводяться 

у 2015 році, затвердженого МОЗ України та НАМН України (З’їзди №8), що є підставою для оформлення відрядження. 

З питань друку тез доповідей та статей та за додатковими роз’ясненнями звертатись до уповноважених членів 

національного оргкомітету З’їзду: проф. Олександра Олексійовича ЗЕЛІНСЬКОГО (співголова 

організаційного комітету), Станіслава Владиславовича НЕЧАЄВА (відповідальний за наукову редакцію 

публікацій) 02090, м.Київ-90, а/с 15; тел.:+380-99754-22-35, +380-68-778-46-78; Е-пошта: sfult@ukr.net; 

Антоніни Миколаївни ЯНІНОЇ (відповідальний секретар оргкомітету), Е-пошта: tyanina@ukr.net 

УМОВИ УЧАСТІ  

Попередня оплата вартості видруку тез З'їзду – 150 грн. (у вартість Книги не входить і права на особисту 

участь не дає) здійснюється банківським або поштовим переказом. Копія квитанції про оплату висилається 

разом з тезами і зголошенням (Додаток 1). Кошти слід надсилати на Рахунок ВУЛТ: 

№26007052739758 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, ЄДРПОУ 20071736 

Оплату можна здійснити платіжною картою, через платіжний термінал Приватбанку, або поштовим 

переказом. В графі призначення платежу обов’язкова вказівка:  

Добровільний внесок, прізвище першого автора і три перші слова назви тез. 

Електронна реєстрація за посиланням http://goo.gl/forms/jF60FNdEvn 
Електронна адреса для відправки тез доповідей: tesis-ult@ukr.net 

Паперові варіанти тез та їхній електронний відповідник на CD/DVD  або із скрин-шотом1 електронного листа 

та копією квитанції про оплату надсилаються С.В.Нечаєву на адресу: а/с 15, 02090, м.Київ-90, Україна. 

Кінцевий термін подачі тез продовжено до 15 липня 2015 p.  

Книгу матеріалів З’їзду можна буде придбати під час реєстрації. Особиста участь в організаційному 

засіданні З’їзду (для делегатів) та круглих столах З’їзду безкоштовна.  

Важлива інформація:  Наукова програма ІV З’їзду ВУЛТ є спільною з VI конгресом ПСЄМФ. Подання тез 

є підставою для стендової доповіді.  Усні доповіді будуть здійснюватися у відповідності до Програми 

укладеної науковим комітетом VI конгресу ПСЄМФ. Реферати доповідей (abstracts) друкуються окремо в 

матеріалах Конгресу. Для цього буде потрібно здійснити окрему реєстрацію на сайті конгресу або за цим 

посиланням: http://goo.gl/forms/Rqhti4fweI  (виключно для українських лікарів). Детальніше про Умови 

участі українських лікарів в VI конгресі ПСЄМФ дивись в окремому інформаційному листі, що додається. 

 

                                                           
1 Роздруковані з екрану монітора дані про відправника і дату відправки листа з цієї електронної пошти  
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Додаток 1 

ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  

ДЛЯ ДРУКУ В МАТЕРІАЛАХ ХIV З'ЇЗДУ ВУЛТ 

1. Tези доповідей повинні відповідати тематиці Проґрами XIV З'їзду ВУЛТ. 

2. Мова публікації – українська. 

3. Текст тез друкується на аркуші паперу розміром А4 (210х297 мм). Формат друку: "WordforWindows 6,0 –

XP", шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 12, інтервал – 1,0; без ручних перенесень; поля: з усіх 

боків – по 20 мм. 

4. Стандартний об'єм текстового матеріалу (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має перевищувати 1600 

знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку). При перевищенні кількості знаків тези друкуються за умови 

доплати додатково 100 грн. за кожну сторінку, що перевищує зазначений обсяг. 

5. Структура тез: а) назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); б) прізвища та ініціали 

авторів (прізвище основного доповідача підкреслюється); в) місто, заклад де проводилось наукове 

дослідження (без абревіатур); г) текст тез (усі абревіатури повинні мати розшифрівку). 

У правому верхньому куті вказується цифра (1-5) та буква (для 5 програмного питання – а-ь), які 

відповідають нумерації Проґрамних питань XIV З'їзду ВУЛТ. 
а) акушерства та ґінеколоґії; 

б) педіатрії; 

в) кардіолоґії, ревматолоґії; 

г) пульмонолоґії, фтизіатрії; 

ґ) ґастроентеролоґії; 

д) нефролоґії, уролоґії; 

е) невролоґії, нейрохірурґії та психіатрії; 

є) ендокринолоґії; 

ж) імунолоґії, алерголоґії; 

з) оториноларинґолоґії; 

и) офтальмолоґії; 

і) інфекційних хворіб, СНІДу, вірусолоґії, епідеміолоґії; 

ї) дермато-венеролоґії; 

й) психолоґії, психотерапії, сексопатолоґії, нарколоґії; 

к) анестезіолоґії, реаніматолоґії та інтенсивної терапії; 

л) хірурґії, трансплантолоґії та імплантолоґії, косметолоґії; 

м) травматолоґії та ортопедії; 

н) онколоґії; гематолоґії; 

о) стоматолоґії, щелепно-лицьової хірурґії; 

п) рентгенолоґії, радіолоґії; 

р) фармаколоґії, клінічної фармаколоґії та токсиколоґії; 

с) фітотерапії, гомеопатії, нутриціолоґії, дієтолоґії; 

т) спортивної, військової, космічної медицини; 

у) геронтолоґії, профпатолоґії; 

ф) курортолоґії, реабілітації та фізіотерапії; 

х) санолоґії, гіґієни, лабораторної діаґностики; 

ц) анатомії, гістолоґії, фізіолоґії, мікробіолоґії; 

ч) судової медицини, патанатомії, патогістолоґії; 

ш) нетрадиційних методів діаґностики та лікування; 

щ) ґенетики, демоґрафії; 

ю) управління та орґанізації охорони здоров’я, медичної 

освіти; 

я) історії медицини, лікарського називництва (медичної 

термінолоґії); 

ь) інших галузях медицини. 

6. Паперовий текст тез надається у 2 примірниках, другий примірник підписується авторами та 

обов'язково вказуються їхня поштова адреса, контактний телефон і адреса електронної пошти. 

7. Обов'язковий електронний варіант тез із тотожним паперовому текстом надсилається електронною 

поштою. Крім того, у конверті разом із паперовим варіантом тез надсилається скрин-шот елекронного 

листа, яким були надіслані тези (тобто роздруковані з екрану монітора дані про відправника і дату 

відправки листа з електронної пошти відправника) або CD/DVD із відповідним файлом. Назва файлу – 

за прізвищем першого автора українськими буквами. 

8. Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредаґований автором. Редакція та Орґкомітет З'їзду не 

несуть відповідальності за помилки авторів. 

9. У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей З'їзду не публікуються. 

10. Для гарантованого включення тез до книги матеріалів З'їзду здійсніть електронну реєстрацію 

(зголошення) за цим посиланням http://goo.gl/forms/jF60FNdEvnhttp. 

11. Якщо у Вас виникли труднощі з електронною реєстрацією заповніть це зголошення і надішліть 

його до 15 липня 2015 року С.В. Нечаєву на адресу: а/с 15, 02090, м.Київ-90, Україна.  

У разі успішної електронної реєстрації поштове зголошення робити не потрібно. 

ФОРМА ЗГОЛОШЕННЯ     (Додаток 2) 
Прізвище учасника (делеґата)  

Ім'я (по батькові)  

Науковий ступінь, звання  

Назва доповіді  

Лікарська спеціальність  

Місце праці Посада  

Адреса для листування, індекс  

Телефон(и) Факс  

Електронна пошта (обов’язково)  
 

http://goo.gl/forms/jF60FNdEvnhttp

