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15 травня 2011 р.         м.Київ 
 

Головам осередків ВУЛТ 

Керівникам науково-дослідних установ 

Ректорам ВНМЗ 

Начальникам управлінь охорони здоров'я 

Директорам медичних об'єднань 

Головним лікарям лікувальних установ 

Завідувачам кафедр, лікарям України 

 

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

Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ), який відбудеться 28-30 вересня 2011 року 

у м.Харкові на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. 

ХI З'їзд ВУЛТ включено до Реєстру з’їздів, конґресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2011 році, затвердженого МОЗ України та НАМН України 

(З'їзди - №9), що є підставою для оформлення відрядження.  

Проґрамні питання ХI З'їзду ВУЛТ: 
1. Орґанізація до- та і післядипломної освіти лікарів в Україні та світі. 

2. Реформування системи охорони здоров’я. Лікарське самоврядування в Україні та світі. 

3. Профілактична медицина, сімейна медицина – сучасний стан та перспективи розвитку в 

Україні. 

4. Історія української медицини, 100-річчя Всеукраїнського Лікарського Товариства,  

150-річчя Харківського Медичного Товариства. 

5. Нове в медицині за спеціальностями: 

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, вірусолоґії, 

епідеміолоґії, СНІДу; 

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. 

 



 

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

 

Місце проведення З’їзду – м. Харків, 61176, вул.Корчагінців 58, Харківська Медична Академія 

Післядипломної Освіти, тел: 057 711 3556, 057 711 8025.  

Заїзд учасників з 27.09.2011р.  

Урочисте відкриття 28.09.2011р.  
 

Адреса Орґкомітету З'їзду – 02160, м.Київ-160, а/с 96, Станіслав Владиславович НЕЧАЇВ, тел: 

044 292 9347, моб.тел: 050 410 7547; Е-пошта: sfult@ukr.net ; vult@email.ua ; Інтернет: http://sfult.org ; 

http://vult.org.ua .  

Адреса Реґіонального Орґкомітету З'їзду в Харкові – м.Харків, 61176, вул.Корчагінців 58, ХМАПО, 

Інтернет: http://med.edu.ua ; Відповідальна особа: Проректор з наукової роботи, професор Олександр 

Вікторович БІЛЬЧЕНКО, тел.роб.: 057 711-8009, тел.моб. 095 899-1760; Е-пошта: bilchnko.post@gmail.com  
 

Робоча мова З'їзду – українська. 

Для учасників ХI всеукраїнського лікарського З'їзду ВУЛТ і лікарів Слобожанщини орґанізовується 

виставка провідних вітчизняних і зарубіжних фармацевтичних фірм "МЕДИЦИНА. ЛІКИ". 
 

 

УМОВИ УЧАСТІ ДЛЯ ДЕЛЕҐАТІВ ТА ГОСТЕЙ 
Для особистої участі у роботі ХI З'їзду ВУЛТ необхідно заповнити та вислати ЗГОЛОШЕННЯ (див. 

Додаток 2). 

Реєстраційний внесок – після прибуття на З'їзд: 150 грн. (75 грн. – за участь у церемонії відкриття, 

наукових заходах З'їзду, отримання проґрами тощо та 75 грн. – за Книгу Матеріалів тез доповідей ХІ З'їзду 

ВУЛТ). 

Усі зареєстровані учасники З'їзду, які сплатили реєстраційний внесок отримають СЕРТИФІКАТИ  

УЧАСНИКА   ХI   З'їзду   ВУЛТ 

Попередня оплата вартості видруку тез З'їзду – 100 грн. (яка у вартість Книги не входить) 

висилається разом зі зголошенням і тезами поштовим переказом (див. Додаток 1). 

Оплата участі в товариській вечері – додаткова (за бажанням). 

Реґламент доповідей: пленарне засідання – 15хв., секційне засідання – 10хв., обговорення – 3хв. 

Остаточний строк подачі зголошень про участь та тез доповідей – до 15 червня 2011. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Додаток 1 

ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
1. Tези доповідей повинні відповідати тематиці Проґрами  XI З'їзду ВУЛТ. 

2. Мова публікації – українська. 

3. Текст тез друкується на аркуші паперу розміром А4 (210х297 мм). Формат друку: "Word for Windows 

6,0 – XP", шрифт Times New Roman, 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 пропорційно обсягу. 

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 та буква, які повністю відповідають нумерації Проґрамних 

питань XI З'їзду ВУЛТ. 

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

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

7. Обов'язковий електронний варіант тез із тотожним паперовому текстом надається через CD або 

дискету, які висилаються у конверті разом із паперовим варіантом. Назва файлу – за прізвищем 

першого автора латинськими буквами. 

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

не несуть відповідальності за помилки авторів. 

9. Публікація тез доповідей XI З'їзду ВУЛТ платна. Вартість публікації – 100 гривень за видрук одних 

тез (за 1600 знаків). Гроші слід надсилати поштовим переказом на адресу: 02160, Київ-160, до 

запитання, Нечаєву Станіславу Владиславовичу. 

10. Паперові варіанти тез разом із CD або дискетою та копією квитанції про оплату надсилаються на 

адресу: С.Нечаїв,  а/с 96,  02160,  м.Київ-160, Україна. 
 

У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей не публікуються. 

Кінцевий строк подачі тез – 15 червня 2011 p. 
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Додаток 2 
 

ФОРМА  ЗГОЛОШЕННЯ 
 

Прізвище  учасника  

(деле ґата )  

 

Ім 'я  

(по  батьков і )  

 

Лікарська  спец іальн ість   

Місце  

прац і  

 

Посада   

Науковий  ступ інь ,  

звання  

 

Адреса  для  листування  

(обов’язково  вказати  

поштовий  індекс )  

 

Контактний  телефон   

Факс   

Електронна  пошта  

(обов’язково)  

 

Інтернет   

 

Участь  у церемоні ї  

в ідкриття  та  наукових  

зас іданнях  

так  н і  

Участь  у товариськ ій  

вечер і  

так  н і  

Виголошення  усно ї  

допов ід і  ( якщо так ,  то  

вказати  назву допов ід і  

в ідпов ідно  до  публ ікац і ї  

те з  для  включення  ї ї  до  

Проґрами  З'їзду)  

так  н і  

 

Техн ічн і  з асоби  виступу 

(презентац і ї )  

так  н і  

мультимедійний проектор, інше 

 

Замовлення  готелю  так  н і  
( п о т р і б н е  о к р у г л и т и )  

 

Зголошення заповнюється та висилається до 15 червня 2011 року 

разом із тезами або окремо на адресу: С.Нечаїв, а/с 96, 02160, м.Київ-160, Україна 
 

 


