
Р/р № 26001000030720, МФО 300023, Код ЄДРПОУ 21667843 ПАТ
«Укрсоцбанк» у м. Київ. В полі «призначення платежу» вказати
оргвнесок або друк тез з вказівкою П.І.П. доповідача.

У суму оргвнеску учасника входить: публікація одних тез
(публікація додаткових тез сплачується окремо), сертифікат
учасника, папка з матеріалами конференції.

7. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
Контактні особи (м. Івано-Франківськ):
- доц. Крижанівська Анна Євстахіївна (067) 344-86-47;
- ас. Терен Тетяна Іполітівна (050) 668-40-02;
- доц. Голотюк Володимир Володимирович (067) 342-33-24.
Поштова адреса: 76000, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.
Контактні особи (м. Київ)
- с.н.с. Дворщенко Олег Станіславович (068) 128-35-64
Поштова адреса Організаційного комітету:
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45.
Учасники отримають сертифікат, зразки та інформаційні

матеріали конференції.
8. ПРОЖИВАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Місце проведення конференції: виробничо-навчально-рекреаційна
база Івано-Франківського національного медичного університету,
Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Свободи 367. Номери для
проживання 1 учасника: 2-місний стандартний (з санвузлом на
поверсі) -  250 грн. на добу; 2-місний стандартний номер (з
санвузлом в номері) - 300 грн. на добу; 2-місний номер-люкс - 400
грн. на добу.

9. ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1 вересня 2015 р. - кінцевий термін оплати оргвнеску.
5 вересня 2015 р. - кінцевий термін подачі тез доповідей.
14-15 жовтня 2015 р. о 8:00-9:00 год. - заїзд та початок реєстрації

учасників конференції;
15-16 жовтня 2015 р. о 09.00 год. - робота конференції (доповіді

та пленарні засідання);
16 жовтня 2015 р. (9.00-11.00) - спільне засідання Проблемної

комісії Онкологія МОЗ і НАМН України та завідувачів кафедр
онкології ВЗМО

16-17 жовтня 2015 р. - від’їзд учасників



Оргкомітет залишає за собою право проводити відбір
матеріалів, за результатами якого буде надіслано повідомлення
про включення тез до друку та доповіді у програму конференції.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Текст тез доповідей має бути набраний у програмі Microsoft

Word українською або англійською мовою. Шрифт Times New
Roman, розмір шрифту 12 пт, інтервал одинарний, символи з
гарнітури Symbol. Об’єм тексту тез не повинен перевищувати
3000 знаків без пробілів.

4. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ЦИТОТОКСИЧНА АКТИВНІСТЬ ЛЕКТИНУ

БАКТЕРІАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ
М.П. Рудик1, Є.Г. Шпак2

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна

2Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького, Київ, Україна

shpak_zhoka@mail.ru
Вступ:
Мета роботи:
Методи дослідження:
Результати:
Висновки:
Тези та заявка повинні бути збережені у форматі *.rtf. Назва

файлу тез повинна містити прізвище першого автора та тип
документу, наприклад, petrenko_tezy.rtf. Назва файлу заявки
повинна містити прізвище учасника та тип документу, наприклад,
petrenko_zayavka.rtf.

Заявку на участь у конференції і текст тез надсилати
на e-mail: dos031077@yandex.ru
5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ
Розмір постеру 85х120 см.
Структура представлення матеріалів повинна відповідати п. 4.
6. ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції до 1 вересня 2015 р. необхідно сплатити
внесок за публікацію тез або організаційний внесок на рахунок
благодійного фонду «Єдність проти раку». Сума організаційного
внеску складає 200 грн.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної

конференції «Персоніфікація лікування гормонозалежних пухлин»
До участі у конференції запрошуються лікарі-онкологи,

представники органів державної влади, науково-дослідних інститутів
та вищих медичних навчальних закладів.

Мета проведення заходу: висвітлення нових підходів до сучасних
методів діагностики та лікування онкологічної патології з
урахуванням індивідуальних особливостей організму хворого та
сукупності характеристик пухлинного процесу.

Під час роботи конференції відбудуться:
ß спільне засідання Проблемної комісії  Онкологія МОЗ  і

НАМН України та завідувачів кафедр онкології ВЗМО;
ß виставка фармпрепаратів фірм-учасниць.

 1.  ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Роль сучасних методів діагностики онкологічних захворювань в

персоніфікації лікування.
2. Проблеми діагностики раку простати, раку грудної залози,

раку тіла матки, раку яєчників, раку щитоподібної залози,
нейроендокринних пухлин.

3. Роль циркулюючих пухлинних клітин в персоніфікації
протипухлинної терапії.

4. Сучасні можливості ефективного лікування раку грудної
залози, раку тіла матки, раку яєчників, раку щитоподібної залози,
нейроендокринних пухлин.

2. УМОВИ УЧАСТІ. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ

Форма участі у конференції: лекції, усна доповідь, стендова
доповідь. За матеріалами конференції будуть видані тези доповідей
учасників в профільному журналі. Термін подачі тез до 5 вересня
2015 р.

Для участі у конференції необхідно: заповнити реєстраційну
форму учасника конференції та надіслати тези. Детальна інформація
на web-сторінці:

http://www.iepor.org.ua/uk/conferences/events-2015-08-15-16.html
УВАГА! Матеріали вважаються отриманими, якщо Оргкомітет
надіслав підтвердження про отримання матеріалів на Вашу
електронну адресу.
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