Додаток 1
ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДЛЯ ДРУКУ В МАТЕРІАЛАХ ХVІ КОНГРЕСУ СФУЛТ
1. Tези доповідей повинні відповідати тематиці.
2. Мова публікації – українська.
3. Текст тез друкується на аркуші паперу розміром А4 (210х297 мм). Формат друку: "Word for Windows", 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 додатково 100 грн за кожну сторінку (до 1600 знаків), 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 бути розшифровані).
6. У правому верхньому куті вказується код програмного питання: цифра 1, 2 або 3 та відповідна буква (а-ь):
а) акушерство та ґінеколоґія;
н) онколоґія; гематолоґія;
б) педіатрія;
о) стоматолоґія, щелепно-лицева хірурґія;
в) кардіолоґія, ревматолоґія;
п) рентгенолоґія, радіолоґія;
г) пульмонолоґія, фтизіатрія;
р) фармаколоґія, клінічна фармаколоґія,
ґ) ґастроентеролоґія;
токсиколоґія;
д) нефролоґія, уролоґія;
с) фітотерапія, гомеопатія, нутриціолоґія,
е) невролоґія, нейрохірурґія та психіатрія;
дієтолоґія;
є) ендокринолоґія;
т) спортивна, військова, космічна медицини;
ж) імунолоґія, алерголоґія;
у) геронтолоґія, профпатолоґія;
з) оториноларинґолоґія;
ф) курортолоґія, реабілітація і фізіотерапія;
и) офтальмолоґія;
х) санолоґія, гіґієна, лабораторна діаґностики;
і) інфекційні хвороби, СНІД, вірусолоґія,
ц) анатомія, гістолоґія, фізіолоґія, мікробіолоґія;
епідеміолоґія;
ч) судова медицина, патанатомія, патогістолоґія;
ї) дерматовенеролоґія;
ш) нетрадиційні методи діаґностики і лікування;
й) психолоґія, психотерапія, сексопатолоґія,
щ) ґенетика, демоґрафія;
нарколоґія;
ю) управління і орґанізація охорони здоров’я,
к) анестезіолоґія, реаніматолоґія, інтенсивна терапія; медична освіта;
л) хірурґія, трансплантолоґія, імплантолоґія,
я) історія медицини, лікарське називництво
косметолоґія;
(медична термінолоґія);
м) травматолоґія та ортопедія;
ь) інші галузі медицини.
7. Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредаґований автором. Редакція та Орґкомітет
Конгресу не несуть відповідальності за помилки авторів.
8. Регламент доповідей – пленарні засідання – до 15 хв (пункти 1 і 2 Програмних питань), секційні засідання
– до 10 хв (пункт 3 Програмних питань), обговорення – до 3 хв.
9. Публікація тез доповідей XV Конґресу СФУЛТ платна. Вартість публікації – 150 гривень за одні тези (до
1600 знаків). У випадку збільшення обсягу наукової статті (більше ніж 1600 знаків) публікація можлива
тільки у разі оплати додаткових 100 гривень за кожні додаткові 1600 знаків статті.
10. У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей не публікуються.
11. Для гарантованого включення тез до книги матеріалів Конгресу здійсніть електронну реєстрацію за цим
посиланням http://goo.gl/forms/jF60FNdEvnhttp.
12. У випадку труднощів із електронною реєстрацією заповніть анкету, що наведена нижче, і надішліть її та
скан-копію документу про оплату (квитанції, виписки тощо) електронним листом разом з тезами на
адресу sfulttz@ukr.net. У разі успішної електронної реєстрації надсилати анкету не потрібно.

АНКЕТА УЧАСНИКА
Прізвище учасника (делеґата)
Ім'я (по батькові)
Науковий ступінь, вчене звання
Назва доповіді
Лікарська спеціальність
Місце роботи, посада
Адреса для листування, індекс
Телефон(и) Факс
Електронна пошта (обов’язково)

