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Академія медичних наук України
ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України»

Всеукраїнська науково%практична конференція
«ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ: НОВІ АСПЕКТИ»

Вельмишановні колеги!

ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України» (м. Харків) запрошує вас взяти участь у роботі
науково"практичної конференції «Внутрішні хвороби: нові аспекти», яка відбудеться 18 жовтня
2007 р. відповідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково"практичних конференцій,
наукових семінарів та пленумів на 2007 рік.

Наукова програма передбачає доповіді, науково"практичні та постерну сесії з обговоренням ши"
рокого кола питань з профілактики, діагностики та лікування внутрішніх хвороб.

Тематичні напрями конференції:
· Сучасна діагностика і лікування захворювань внутрішніх органів (серцево"судинної системи,

органів травлення, нирок, ендокринної, бронхо"легеневої системи) та поєднаної патології.
· Методи первинної і вторинної профілактики в клініці внутрішніх хвороб.
· Узгодженість національних стандартів і принципів доказової медицини в клінічній практиці.

Тези доповідей та заявки на доповіді приймаються до 12 вересня 2007 року.

Оформлення тез: подають 2 примірники тез: друкований та файл на магнітному носії. Друкова"
ний примірник підписують автори та затверджує керівник установи.
Обсяг тез не повинен перевищувати 1 сторінки, мова українська або російська. Текст набирати в
редакторі Microsoft Word, шрифт — Times New Roman, 14 пт, інтервал між рядками — 1,0, усі по"
ля — по 25 мм.

Порядок оформлення: повна назва тез великими літерами, жирним шрифтом; прізвище та ініці"
али авторів; установа, місто, країна; текст; на окремому аркуші зазначити дані про авторів.
Тези будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції за умов дотримання всіх правил їх
оформлення та наявності даних про авторів (ПІБ, посада, форма участі в конференції: доповідь на
пленарному засіданні, стендова доповідь, опублікування тез; поштова або електронна адреса для
спілкування, телефон).

Тези друкуються без редакційної і коректорської правки!

Тези та дані про авторів надсилати Грідасовій Людмилі Миколаївні на адресу:
ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України»,
просп. Постишева, 2%А, Харків, 61039, Україна
або на E%mail: info@therapy.gov.ua з позначкою «Конференція».

Телефони для довідок та спілкування:
(057) 370%28%18 (факс/тел.)
(057) 373%90%03 — Белозьорова Світлана Вікторівна
(057) 373%90%09 — Грідасова Людмила Миколаївна, Бенько Олена Георгіївна


