ДНІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 18.09.2017-23.09.2017

У рамках відзначення 190-річчя курорту-Трускавець 21-23.09.2017 р. у м.Трускавець відбудеться
Українсько-польський симпозіум «Громадське здоров’я і реабілітація – «імпакт 2017»,
190 років курорту Трускавець», який внесено в реєстр науково-практичних заходів МОЗ України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
до участі в Українсько-польському симпозіумі
«Громадське здоров’я і реабілітація – «імпакт 2017»,
190 років курорту Трускавець» 21-23 вересня 2017 р.
ВУЗЛОВІ ТЕМИ СИМПОЗІУМУ:
1.
2.

3.
4.

Курорт Трускавець - наш соціальний і медичний спадок: історія і сучасність.
Міжнародні проблеми громадського здоров’я:
* хвороби не знають кордонів;
* нерівність щодо здоров’я;
* громадське здоров’я в Європейському Союзі;
* здоров’я жителів села;
* реабілітація, біокосметологія, фізична активність – їх місце у громадському здоров’ї.
Громадське здоров’я – проблеми сьогоднішнього дня (в т. ч. економіка, е-здоров’я і сучасні технології, якість медичної допомоги, права пацієнтів, медичне страхування).
Здоров’я та спосіб життя.

Наукові статті будуть опубліковані в е-Монографії.
За бажанням, публікація можлива у фаховому виданні:
«Україна. Здоров’я нації» (http://www.uiph.kiev.ua/vidavnicha-diyalnist/ukrajina-zdorov-ya-natsiji)

Правила оформлення наукових матеріалів:
Об’єм публікацій: у монографії – не менше 6-х сторінок, у фаховому виданні – не менше 8-ми
сторінок.
Текст оформити англійською мовою в текстовому редакторі Microsoft Word: аркуш формату А4
(корінець – 0 см, інші поля – 2 см, шрифт Calibri 14 через півтори інтервалу).
Роботи повинні бути ретельно відредаговані автором. За зміст відповідальним є автор роботи.
Вимоги до публікацій у журналі «Україна. Здоров’я нації» за посиланням:
http://www.uiph.kiev.ua/vidavnicha-diyalnist/ukrajina-zdorov-ya-natsiji/do-vidoma-avtoriv

Матеріали симпозіуму (е-монографія)
Журнал «Україна. Здоров’я нації»

Варітсь публікацї
250 грн.
120 грн. за сторінку, в т. ч. неповну

Терміни прийому матеріалів:
Матеріали для публікації приймаються до 01.08.2017

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПРОГРАМА:
21.09.2017 р.
14:00-16:00
16:00-18:00
19:00-23:00

реєстрація учасників
відкриття Симпозіуму + I пленарне засідання
урочиста вечеря
22.09.2017 р.

09:30-13:00
13:10-14:00
14:30-16:30
16:30-16:50
21:00-00.00

II пленарне засідання
обід
секційні засідання згідно Програми симпозіуму
закриття симпозіуму
товариська вечеря (вогнище, гриль, шоу-програма)

09:30-14:00
15:00

23.09.2017 р.
ознайомлення з лікувальними закладами м.Трускавець
виїзд з Трускавця.

ПРОЖИВАННЯ:
Резервування місць самостійне

інформація на сайті

http://www.turportal.org.ua/ukr/

ТРАНСПОРТ:
Доїзд до Львова

інформація про залізницю
інформація про авіалінії
автобусне сполучення

http://www.uz.gov.ua/
http://lwo.aero/passengers/schedule/
http://bus.com.ua

Доїзд до Трускавця

інформація про залізницю
автобусне сполучення

http://www.uz.gov.ua/
http://bus.com.ua

УМОВИ УЧАСТІ:
Для часткового відшкодування витрат, пов’язаних з підготовкою і проведенням симпозіуму необхідно перерахувати організаційний внесоку розмірі 450 грн. з оплатою до 01.08.2017 р. (500 грн. з
оплатою після 01.08.2017 р.), який включає:
пакет учасника, сертифікат; участь у роботі пленарних засідань та секцій симпозіуму, каваперерва, трансфер; урочиста вечеря (21.09.2017), обід (22.09.2017), товариська вечеря
(22.09.2017)

ПУБЛІКАЦІЯ:
Оплату оргвнеску та за друк матеріалів у монографії симпозіуму або в журналі
«Україна. Здоров’я нації» слід надсилати на рахунок ГО «Товариство з громадського здоров’я Львівщини»: у призначенні платежу обов’язково вказати: оплата симпозіуму і від
кого надходить.

Отримувач:
Код отримувача:
Банк отримувача:
МФО:
Рахунок отримувача:

ГО «Товариство з громадського здоров’я Львівщини»
39907662
Львівське міське відділення філії ЛОУ АТ «Ощадбанк»
325796
26002300471791

РЕЄСТРАЦІЯ:
Колег, які зацікавлені взяти участь в Українсько-польському симпозіумі «Громадське здоров’я і
реабілітація – «імпакт 2017», 190 років курорту Трускавець» просимо заповнити реєстраційну форму1.

https://goo.gl/forms/x0RG9TknNp7XwZmf2

1

Посиланн активне, клікність та підтвердіть запит безпеки щоб перейти у реєстрацйну форму (необхідне підключення до мережі Інтернет). Якщо посилання не активне (наприклад через помилки в політиці безпеки операцйної системи або застаріле програмне забезпечення), скопіюйте його, вставте в
адресний рядок браузера та натисніть клавішу «Enter».

