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Інформаційне повідомлення № 1
За рішенням Вченої ради Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця 17 вересня 2021 року відбудеться «Науково-практична
конференція з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів
2021 року».
Реєстраційний номер Державної наукової установи «Український інститут науковотехнічної експертизи та інформації» № 894 від 24.12.2020 року у «Реєстрі конгресів, з’їздів,
симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2021 році».

Очікувана кількість учасників – 200 фахівців (Україна, Молдова,
Німеччина, Польща, Словаччина). Мова конференції — українська, англійська.
Участь у роботі конференції є безоплатною.
Основні програмні питання:














Парадигма безпечного лікарняного середовища: суть і право на існування
Безпека пацієнтів і якість надання медичної допомоги
Дефекти надання медичної допомоги, їх структура і основні причини
Правові і етичні аспекти безпеки пацієнтів
Безпека та гігієна праці. Виробничий травматизм і професійна
захворюваність у медичній галузі
Важка і небезпечна трудова діяльність – одна з головних причин
проблеми кадрового комплектування закладів охорони здоров’я і міграції
медичних фахівців
«Друга жертва» – актуальна проблема гігієни праці в охороні здоров’я
Пошук і утвердження джерел професійного натхнення та задоволення у
роботі медичних працівників - актуальне завдання гігієни праці в
медичній галузі. Проблеми безпеки у лікарняному середовищі через
призму національної і організаційної культури
Сучасні стратегії та інструменти досягнення безпечного лікарняного
середовища
Питання безпеки пацієнтів у системі безперервної медичної освіти
Дисципліна «безпека і гігієни праці в охороні здоров’я» та її нові
завдання у становленні сучасного медичного працівника.

Організатори переконані у надзвичайній значущості основних
програмних питань Конференції та запрошують фахівців і зацікавлену
громадськість до участі у формуванні остаточного варіанту програми та
очікують на тематичні матеріали у запропонованому форматі.
Форма заявки
на участь у «Науково-практичній конференції з міжнародною участю
до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2021 року».
17 вересня 2021 року
1.

Назва статті (тез, стендової
презентації)

2.

Прізвище, ім’я та по батькові авторів,

1.

посада, науковий ступінь, вчене звання 2.
….
3.

Назва закладу, установи

4.

Форма участі (підкреслити):

Усна доповідь і публікація тез
Стендова презентація і публікація тез
Публікація тез

5.

Назва доповіді (презентації)

6.

Доповідач (прізвище, ім’я, по батькові
повністю)

7.

Контактні дані доповідача або
контактної особи (електронна пошта,
телефон)

За результатами роботи конференції буде видано збірку матеріалів. Усі
учасники конференції отримають сертифікат учасника/доповідача, який дає
право отримати певну кількість балів при атестації лікарів (Наказ МОЗ України
від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку
лікарів»). Сертифікується фактична участь як доповідача або учасника.
Про місце та формат проведення конференції буде повідомлено додатково.
Заявки та матеріали для публікації слід надсилати в електронному вигляді
до 16 квітня 2021 року на електронну скриньку
conference17sept2021@ukr.net
та у паперовому вигляді із супроводжувальним листом на адресу:
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України,
Кафедра гігієни та екології № 2, 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 34.

Вимоги до оформлення тез: обсяг до 2 стор., формат А4, міжрядковий
інтервал 1, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, поля: верхнє, нижнє та ліве –
2 см, праве – 1,5 см.
Зразок структури матеріалів для публікації:
НАЗВА СТАТТІ
Прізвище, ініціали авторів
організація (установа), місто (кегль 12)

Мета: дослідити…….
Матеріали і методи: стисло…….
Результати та висновки: регулярним шрифтом…
Рукопис не підлягає подальшому редагуванню. Відповідальність за зміст
публікації несуть автори.
Вимоги до презентації доповідача: презентація повинна бути виконана
у програмі Microsoft Office Power Point та збережена у версії 2003/2007; за
наявності у презентації вбудованих відеороликів, відеофайли повинні бути
розміщені в одній папці з презентацією.
При збереженні відеофайлів бажано попередньо надіслати файли
організаторам для перевірки їх якісного відтворення на наявному обладнанні.
Вимоги до оформлення та презентації стендової доповіді: Формат А1 (841
х 594 мм) або А3 (297×420 мм). У верхній частині знаходиться назва роботи.
Нижче вказуються ПІБ авторів і наукового керівника, назва установи, де
виконана робота. Далі текст доповіді з малюнками та/або таблицями. Розмір
шрифту на розсуд авторів. Презентація стендової доповіді проводиться
АВТОРАМИ під час перерви між пленарними засіданнями.
Контакти: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
МОЗ України, Кафедра гігієни та екології № 2, 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 34,
тел. (044) 454-49-30.
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