
©новоутворення / 2011  № 2 (8)

137

МІнІСтерСтво оХоронИ ЗДоров’я уКрАЇнИ
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

(Укрмедпатентінформ)
ІнФорМАЦІЙнИЙ ЛИСт

Про ПровеДення нАуКово-ПрАКтИЧноЇ КонФеренЦІЇ
З МІЖнАроДноЮ уЧАСтЮ

«АКтуАЛьнІ ПИтАння онКоЛогІЇ в ДонбАСІ »

26-27 квітня 2012 року 
м. Донецьк (Святогірськ)

Шановні колеги !
Інформуємо Вас про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю „Актуаль-

ні питання онкології в Донбасі ”,  яка відбудеться 26-27 квітня 2012 р. у м. Донецьку (Святогірську) та 
запрошуємо взяти у ній участь

Конференція зареєстрована в укрІнтеІ (Посвідчення № 554 від 27 липня 2011 р.) та увійшла до 
«реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться в 
2012 році», затвердженого МоЗ і нАМн україни. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів україни за 
№ 332 від 20.11.1991 р., запрошення є офіційним документом для оформлення відряджень.

установа-організатор проведення заходу –
Донецький національний медичний університет ім. М.Горького

Донецький обласний протипухлинний центр 
Головне управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації 

 
Місце проведення і проживання учасників 

конференції: 
84130, Україна, Донецька область, Слов`ян-

ський район, Святогірськ, ТГК «Зелений Гай». 
Початок реєстрації: 25 квітня 2012 р., о 12-00, 

м. Святогірськ,  вул. 60 лет Октября, б. 13, у холі 
ТГК «Зелений Гай».

 нАуКовА теМАтИКА КонФеренЦІЇ:
Варіанти гастропластики після гастректомії
Профілактика і лікування некрозів зведеної 

кишки після черевно-анальних резекцій з при-
воду раку прямої кишки.

Реґіонарна хіміотерапія та променева тера-
пія в комбінованому лікуванні раку основних 
локалізацій.

Під час роботи конференції будуть проведені 
пленарні засідання, майстер-класи, стендові допо-
віді, виставки провідних вітчизняних та інозем-
них виробників лікарських препаратів і медич-
них приладів.

27 квітня відбудеться нарада завідувачів ка-
федрами онкології медичних університетів на 
базі Донецького обласного протипухлинного 
центру. 

Форма участі:

Усна доповідь
Стендова доповідь
Відео сесія
- Публікація
Тільки участь 

Матеріали конференції у вигляді статей і ко-
ротких повідомлень будуть опубліковані у жур-
налі „Новоутворення”.

Приймаються статті широкої онкологічної 
тематики.

вИМогИ До ПубЛІКАЦІЙ:
Рукопис статті повинен бути представлений у 

двох примірниках українською чи російською мо-
вою з додаванням 3-х рефератів до статті україн-
ською, російською та англійською мовами. На пер-
шій сторінці у лівому верхньому куті розміщують 
шифр УДК, далі — ініціали та прізвища авторів, 
нижче — назва статті та найменування устано-
ви, в якій виконана робота, місто, країна. У назві 
статті не можна застосовувати скорочення (абре-
віатури). Далі розміщують реферат на основній 
мові статті. Під ним пишуть ключові слова (кіль-
кість ключових слів, у тому числі тих, які входять 
до стислих словосполучень, – не більше 10). Вони 
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повинні відображати органну топографію проце-
су, найважливіші особливості даного процесу, за 
необхідністю — методику дослідження. 

Оригінальні статті повинні складатися з 
чітких підрозділів, кожен з яких відповідає пев-
ній меті та містить лише відповідний матеріал, 
а саме: реферат, в кінці якого ключові слова, 
вступ, матеріали та методи досліджень; резуль-
тати та обговорювання, висновки. Всередині 
статті на окремих рядках заголовлюють лише 
два розділи: матеріал та методи досліджень; ре-
зультати й обговорення.

Обсяг оригінальних статей, наукових огля-
дів та лекцій повинен складати 8-12 сторінок 
комп’ютерного тексту, надрукованих на аркушах 
у форматі А4, у текстовому редакторі WORD 95 
і вище; шрифт Times New Roman, розмір 14 че-
рез 1,5 інтервали; поля: праве — не менше 10 
мм, ліве, нижнє та верхнє — не менше 20 мм; 
через 1,5 інтервали. Рукописи статей за більшим 
розміром (обсягом) узгоджуються з редакцією. 
Окремо додаються список літератури, таблиці, 
ілюстрації з підписами до них. 

Бібліографічний опис джерел літератури до 
статті подається згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
„Система стандартів з інформації, бібліотечної 
та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та пра-
вила складання”.

Посилання виділяються в тексті цифрами в 
квадратних дужках. Нумерація посилань здій-
снюється за абеткою або в порядку згадування 
в тексті. 

Таблиці (посилання і примітки містяться без-
посередньо під таблицею), рисунки з підписами 
до них повинні бути розміщені на окремих сто-
рінках. Нумерація таблиць – арабськими цифра-
ми відповідно до їх згадування в тексті. Рисунки 
підписані олівцем на зворотному боці аркуша з 
вказівкою номера (арабськими цифрами), пріз-
вища першого автора й орієнтації (верх, низ). 
Номера рисунків повинні відповідати порядку 
розміщення в тексті, розташування кожного з 
них відзначене на полях тексту. Необхідні 2 по-
вних комплекти рисунків. Фотоматеріали пови-
нні бути високої якості, мати розмір не більше 
200 х 250 мм і по можливості подані (крім мікро-
фотографій) у вигляді чорно-білих слайдів.

Графічні об’єкти слід зберігати у форматі 
“TIF” з дозволом 300 точок на дюйм (пікселів 
на дюйм) у 256 граціях сірого для фотографій, 
та 600 точок на дюйм (пікселів на дюйм) для ри-
сунків та архівувати стандартним архіватором 
WinRAR або WinZIP.

Стаття повинна мати візу керівника кафе-
дри або інституту (на 2 екземпляри), офіційне 
направлення від керівника установи, у якій про-
ведені дослідження, та експертний висновок.

Обов’язково прикласти до рукопису елек-
тронний варіант статті у форматі WORD 95 (та 
вище) на дискеті 3,5 або CD-RW, (CD-R не при-
ймаються). 

Разом зі статтею необхідно надсилати по-
відомлення (квитанцію) про сплату коштів на 
рахунок відділення Приватбанку за такими рек-
візитами:

Отримувач:   Приватбанк
Найменування банка:  Приватбанк
Номер рахунку  29244825509100 
МФО    305299
ОКПО   14360570
Призначення платежу: оплата за публікацію 

статті
Кому: Помінчуку Денису Володимировичу
ИНН  2992313914
Для поповнення на карту 6762462050783924 
Можлива передача статей за допомогою 

e-mail: mrstatyana@rambler.ru (за погодженням з 
редакцією) разом з чітко відсканованим повідо-
мленням про сплату коштів за публікацію статті. 

Подані до друку статті повинні супрово-
джуватись відношенням установи, в якій вони 
написані, з рекомендаціями до друку, підписом 
наукового керівника, або керівника установи, 
завірені печаткою, офіційне направлення від ке-
рівника установи, у якій проведені дослідження, 
та експертний висновок. На останній сторінці 
статті повинні бути підписи всіх авторів (в од-
ному примірнику). Статті, оформлені без дотри-
мання наведених правил, не реєструються і не 
повертаються.

До матеріалів додаються відомості про автора 
(доповідача).

Ціна публікації 1 сторінки – 40 гривень.

Матеріали приймаються до 01 березня 
2012 р.

робоча мова конференції: українська, ро-
сійська, англійська (синхронний переклад).

Організаційний внесок за участь у конфе-
ренції – 500 грн. (участь у засіданнях, портфель з 
матеріалами конференції, сертифікат учасника, 
кава-паузи, обіди). 

Проживання та товариська вечеря в ТГК 
«Зелений Гай» за спеціальними цінами.

оргкомітет конференції:

83092, Донецьк, вул. Полоцька 2а
Донецький обласний протипухлинний центр

відповідальний – д.мед.н., професор ба-
шеєв володимир Харитонович

т. (062)223-98-31, моб.т. 067-622-62-30
д.мед.н., доцент Золотухін Станіслав едуардович

моб.т. 050-563-59-58 
т./факс (062) 386-73-96 
е-mail: Stanislaw.zolotukhin@gmail.com


