Наукова програма

1. Остеосинтез:
показання,
можливості,
ускладнення.
2. Внутрішньосуглобові
м’якотканинні
пошкодження: діагностика та лікування.
3. Методи оптимізації процесів репаративної
регенерації.
4. Диференційоване
застосування
ендопротезування та остеосинтезу в
лікуванні
переломів
проксимального
відділу стегнової кістки.
Для публікації в журналі
Вимоги до оформлення публікацій
Рукописи можуть бути представлені на українській
або англійській мовах та повинні бути по можливості
короткими. Стаття подається в редакцію в двох
роздрукованих екземплярах (шрифт Times New Roman,
кегль 14, інтервал – 1,5) та на диску.
Додаються:
- акт експертизи ,
- направлення до друку;
- рецензія доктора наук (не автора статті)
Обов’язково надання рецензії (без рецензії
статті до публікації не приймаються, прізвище
рецензента буде винесене в публикацію статті).
Подайте відомості про всіх авторів: номера
телефонів, почтові адреси.
Титульний лист
Назва статті, повне ім'я (імена) автора (-ів), назва
(кафедри) закладу, в якому виконана робота, і його
точна поштова адреса (з індексом), а також повна
поштова адреса автора, якому буде висилатися
кореспонденція. Автори вказують місце роботи, посада,
наукова ступінь, наукове звання, контактні телефони та
e-mail.. Обов’язково вказати УДК для статті.
Резюме.
Кожна стаття повинна мати реферат не більше чим 20
рядків, в якому відображається основний зміст статті.

Ключові слова:
В цілях індексування список ключових слів формується в
кількості не більше 5.
Стаття пишеться за наступною схемою:
«Шапка статті»
Прізвища авторів, рядок пропущений,
УДК;
Прізвища авторів (2-й раз!);
Установа, кафедра (з вказівкою поштової адреси і
поштового індексу!), рядок пропущений;
Назва статті, рядок пропущений,
Резюме;
Ключові слова.
Всю «шапку» необхідно перевести на 3 мови:
російську, українську та англійську (назва установи та
кафедри подають тільки на тій мові, на якому
публікується стаття);
Вступ; Матеріали та методи; Результати;
Обговорення (публікуємо разом з результатами);
Висновки і перспективи подальших розробок (згідно з
вимогами ДАК); Список літератури (усі джерела
літератури, на які робляться посилання в тексті, повинні
бути представлені в списку літератури згідно з останніми
вимогами ДАК для публікації списку літератури в
алфавітному порядку без нумерації!
А ось по ходу викладу матеріалу статті виноски на авторів
обов'язкові і подаються в хронологічному порядку.
Уникайте цифрових позначень по тексту.
Вартість однієї сторінки – 25 грн.
Реквізити: будуть уточнені.
Статті необхідно подати до 15 лютого 2019 року.
Адреса
редакції:
Україна,
01054
м.
Київ,,
вул. Бульварно-Кудрявская, 27, ДУ «ІТО НАМН
України», Редакція журналу “Проблеми травматології та
остеосинтезу”.
E-mail.: buffie0981@gmail.com
Тел.: (050) 922-11-57 Арбузова Александра

Міністерство охорони здоров’я України
Національна академія медичних наук України
ВГО «Українська асоціація ортопедівтравматологів»
ГО «Всеукраїнська асоціація травматології та
остеосинтезу»
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН
України»
Вінницький національний медичний університет
ім. М.І. Пирогова
Департамент охорони здоров’я Вінницької
облдержадміністрації
Вінницька обласна клінічна лікарня
ім. М.І. Пирогова

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ТРАВМАТОЛОГІЇ
ТА ОСТЕОСИНТЕЗУ»
18 – 19 квітня 2019 р.
м. Вінниця

Вельмишановний (а) ____________________
Міністерство охорони здоров'я України,
Національна
академія
медичних
наук
України,
ВГО
«Українська
асоціація
травматології та остеосинтезу», ДУ «Інститут
травматології та ортопедії НАМН України»,
Вінницький
національний
медичний
університет ім. М.І. Пирогова, Департамент
охорони
здоров’я
Вінницької
облдержадміністрації, Вінницька обласна
клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова запрошує
Вас взяти участь у роботі науково-практичної
конференції з міжнародною участю:
«Актуальні питання травматології та
остеосинтезу»
яка відбудеться 18 - 19 квітня 2019 року на базі
Вінницької обласної клінічної лікарні
ім.
М.І. Пирогова.
Для участі в роботі конференції необхідно
відправити тези доповідей: у публікаціях
повинні бути зазначені: мета, завдання,
результати, висновки, (згідно з вимогами, які
висуваються до журнальних статей).
Обсяг наукових робіт обмежений – 1800
знаків (1,5 сторінки), без таблиць та
ілюстрацій.
У роботі вказуються: шифр УДК, автори
(прізвище та ініціали), повна назва установи,
місто, край, республіка, держава. В якості
першого автора допускається участь не більше
ніж у двох роботах (при перевищенні ліміту
роботи будуть відхилені).
Наукові роботи повинні бути набрані у
редакторі Word for Windows, шрифт Times

New Roman, розмір 12 з полуторним
міжрядковим інтервалом, без переносів, з візою
наукового керівника.
Адреса електронної пошти для відправлення тез:
vinortho13@gmail.com
Робочі
мови
конференції
українська,
англійська.
Робота конференції буде проходити у вигляді
пленарних засідань, клінічних лекцій по
основних темах з участю провідних фахівців
України та зарубіжжя, стендових доповідей і
дискусій.
Під час роботи конференції буде організована
виставка фармацевтичних фірм і фірмвиробників медичної апаратури та обладнання.
Контакти для довідок:
Відповідальний за реєстрацію учасників:
Колодій Віталій Степанович
Моб. Тел.: 097-515-48-75
Відповідальність за розміщення учасників:
Деркач Юрій Петрович
Моб. Тел.: 067-779-56-19
Відповідальний за трансфер:
Антонюк Артем Сергійович
Моб. Тел.: 097-904-79-68
Програма конференції, перелік наукових і
культурних заходів, фірм-учасників виставки
та спонсорів будуть додатково вислані на
вказану Вами електронну пошту.

Реєстраційна карта
Прізвище__________________________________
ім'я _______________________________________
по батькові ________________________________
Науковий ступінь __________________________
Вчене звання ______________________________
Місце роботи ______________________________
__________________________________________
посада ____________________________________
спеціальність ______________________________
Адреса
Поштовий індекс __________________________
країна ____________________________________
місто _____________________________________
вулиця____________________________________
№ будинку _________________________________
Контактний телефон, факс, е-mail ___________
___________________________________________

Ваші побажання, що стосуються участі в
роботі конференції:
[] Усна доповідь
[] Презентація на стенді
[] Вільний слухач
Для фірм і організацій:
[] Бажаємо взяти участь у роботі виставки
[] Бажаємо представити інформацію про мед.
препаратах (мед. обладнанні) у вигляді доповіді
[] Бажаємо розмістити рекламу в матеріалах
конференції.

