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В Е Л Ь М И Ш А Н О В Н І КОЛЕГИ! 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я 
України» та ГО «Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів» запрошують Вас прийняти 
участь у міжнародній науково-практичний конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ» (за участю Польщі, Литви, Швеції та Бельгії), яка 
відбудеться 20-21 травня 2020 року за адресою: Україна, м.Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, 
4/26 (культурно-діловий центр «Менора»), 

Конференція проводиться згідно з реєстраційним посвідченням № 555 УкрІНТІ від 
10.10.2019 р. заходів, затверджених на 2020 р. МОЗ та НАМН України, згідно якого дане 
запрошення є підставою для відрядження. 

Основні науково-практичні напрямки конференції - нові підходи до діагностики та 
лікування захворювань внутрішніх органів. Під час роботи конференції будуть 
розглядатись актуальні проблеми сучасної: 

> Внутрішньої медицини 
> Кардіології 
> Гастроентерології 
> Пульмонології 
> Ревматології 
> Нефрології 
> Ендокринології 
> Клінічної імунології 
> Алергології 

Форми участі: 
• Усна доповідь 
• Стендова доповідь (під час конференції 20.05 будуть проведені 3 секції стендових 

доповідей, 2 з яких є конкурсними: конкурс стендових доповідей молодих вчених 
(до 35 років) та конкурс студентських стендових доповідей) 

• Участь у роботі конференції в якості слухача 
• Навчання на тренінгах з оволодіння практичних навичок або тематичних тренінгах 

під час роботи конференції 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

Вимоги до оформлення стендових доповідей: формат А1 (594 х 841мм, вертикальна або 
альбомна орієнтація). У верхній частині розташовується назва роботи, яка друкується 
прямим шрифтом (рекомендований кегль не менше 48). Поруч із заголовком можна 
розмістити емблему вашого навчального або лікувального закладу. Нижче вказуються 

/ / і 



прізвища авторів та наукового керівника, назва установи, де булла виконана робота 
(рекомендований кегль не менше 36). Текст, що містить основну інформацію, друкується 
прямим шрифтом (рекомендований кегль 18). Текст повинен читатися з відстані 1-2 м. 

Назву стендової доповіді з ПІБ авторів (повністю) просимо надіслати на електронну адресу 
404@dsma.dp.ua до 03 квітня 2020 року з приміткою, в якій з трьох стендових секцій ви 
бажаєте прийняти участь. 

Посилання для on-line реєстрації в якості слухача: https://armed.org.ua/terapjya2020/ 

Адреса оргкомітету: вул. Володимира Вернадського, 9 
м. Дніпро 
49044 Україна 
тел.: (056) 766-48-48 

Відповідальні особи: 
д.мед.н., професор Курята Олександр Вікторович; Гарміш Ірина Петрівна 
Тел. роб.: (056) 756-95-29; тел./факс (056) 713-53-34; моб. тел: 096.545.91.65 

З повагою, 
Ректор ДЗ «ДМА», 
Член-кореспондент 
Професор Т.О. Перцева 
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