Інформаційний лист №1
Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів
Департамент охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації
Управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»
ДУ «Український НП медичний центр неврології та реабілітації МОЗ України»
ПП Лікувально-оздоровчий комплекс «Біла акація»
повідомляє, що 24 – 25 травня 2019 року відбудеться

ХVII Міжнародна науково-практична конференція на тему:

«Інноваційні технології та світові тенденції розвитку
медичної реабілітації та курортології»
(посвідчення Міністерства освіти і науки України № 224 від 24 квітня 2019 року)

Місце проведення: м. Одеса, лікувально-реабілітаційний комплекс «Біла акація»,
Французький бульвар, № 59
Програмою конференції передбачається висвітлення наступних тем:
1. Організаційно-економічні та правові засади діяльності установ з медичної
реабілітації та санаторного-курортного лікування за різних умов організації
системи охорони здоров’я (акредитаційні вимоги, система управління якістю,
форми фінансування та організації діяльності закладів).
2. Державно-приватне партнерство в санаторно-курортній сфери.
3. Кадрове забезпечення, безперервна професійна освіта спеціалістів з реабілітаційної
медицини в Україні та за кордоном.
4. Новітні технології медичної реабілітації в системі надання медичної допомоги
дорослим та дітям:
 Реабілітація в ранньому періоді відновлювального лікування – етапність,
технологічне забезпечення та оцінка ефективності;
 Медико-психологічна реабілітація постраждалих за умов надзвичайних
ситуацій;
 Санаторно-курортне лікування – комплексний підхід з використанням
унікальних курортних природних
лікувальних ресурсів, сучасних
технологій та медико-соціальна ефективність.
 Медична реабілітація в спорті.
5. Медичний туризм – організаційно-правові аспекти. Роль громадських організацій у
розвитку реабілітаційних центрів і курортів в Україні та світі.
6.
Актуальні питання медичної реабілітації працівників транспортної галузі
7. Spa та Wellness як перспективний напрямок розвитку курорту.
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Програму Конференції буде традиційно розміщено на сайті ВАФК.

Запрошуємо до участі в роботі конференції фахівців з організації системи
відновлювального та санаторно-курортного лікування, спеціалістів в сфері медичної,
фізичної та психологічної реабілітації, з організації медичного туризму, виробників
медичного обладнання та лікарський засобів для відновлювального лікування,
представників громадських організацій.
В межах конференції заплановані пленарні та секційні засідання, доповіді та лекції
провідних вчених в галузі управління, організації туристичної діяльності та курортної
справи, фізіотерапії та медичної реабілітації.
Робоча мова конференції: українська, англійська та російська.
Розміщення учасників конференції в лікувально-оздоровчому комплексі «Біла
Акація».
Для учасників конференції передбачена екскурсійно-розважальна програма.
Адреса оргкомітету:
ЛОК «Біла Акація» 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 59
Координатор проекту Шевченко Світлана Володимирівна Тел. (0482) 63-63-30,
727-34-00, 727-44-55
Участь у конференції
Форма участі
Учасники
Члени асоціації «ВАФК»
Інші учасники
Очна
участь
(включає 200
300
публікацію
на
вартість
збірника тез, отримання
матеріалів
конференції,
сертифікату та інш.)
Заочна участь (публікація 100
150
тез)
Дружня вечеря
300
400

Додаток 1
ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1. Tези доповідей повинні відповідати тематиці конференції.
2. Мова публікації – українська, англійська.
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);
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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 розшифровку).
6. Паперовий текст тез надається у 2 примірниках, висилається у конверті - 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 електронною поштою akacia@ukr.net або eago@ukr.net Назва файлу
– за прізвищем першого автора латинськими літерами.
8. Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредаґований автором.
Редакція та Орґкомітет к о н ф е р е н ц і ї не несуть відповідальності за помилки
авторів.
Гроші слід надсилати н а р а х у н о к
Р/р 26003054346168
Банк КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 328704
ІПН 333117215535
Код ЄДРПОУ 33311727
№ св-а ПДВ 23213429
Паперові варіанти тез разом із квитанцією про оплату за друк тез
У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей не публікуються.
Кінцевий строк подачі тез – 10 травня 2019 p.
Контактні телефони:
Санаторій «Біла Акація»
Шевченко Світлана Володимирівна Тел. (0482) 63-63-30, 727-34-00.
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Додаток 2
ФОРМА ЗАЯВИ НА УЧАСТЬ

П р і з в и щ е уч а с н и к а
(делеґата)
Ім ' я
(по батькові)
Спеціальність
Місце
роботи
Посада
Н а ук о в и й с т уп і н ь ,
звання
А д р е с а д л я л и с т ув а н н я
(обов’язково вказати
поштовий індекс)
Контактний телефон
Факс
Електронна пошта
(обов’язково)
Проживання

так

ні

Виставка (оренда виставкової
площі)

так

Участь в екскурсійній програмі

так

ні

Участь у товариській вечері

так

ні

Виголошення усної доповіді
(якщо так , т о вказати назву
доповіді відповідно до публікації тез
для включення її до програми
конференції

так

ні

ні

( п о т р і б н е окр угл и т и )

запрошення заповнюється та висилається до 10 травня 2019 р. разом із тезами на адресу:
akacia@ukr.net або eago@ukr.net
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