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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №1

Вельмишановні колеги!

Раді повідомити вам, що 28-29 вересня 2017 року у м. Харків відбудеться VІ Міжнародний науковий 
конгрес з питань профілактичної медицини «Профілактика. Антиейджинг. Україна». Організатор заходу – 
ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини» за підтримки Національного медичного універси-
тету імені О.О. Богомольця, Національної медичної академії підслядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
Харківського національного медичного університету, Харківської медичної академії післядипломної освіти, 
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України». Асоціація добре відома в Україні зав-
дяки реалізації соціальних ініціатив з профілактики захворювань та антивікової медицини та проведення 
тренінг-програм для лікарів: «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя».

Профілактична медицина стала невід’ємною складовою охорони здоров’я, а антиейджинг – нова філо-
софія медицини, яка впевнено крокує світом. Слід зауважити, що останніми роками ці два напрями поєд-
нуються і взаємодоповнюють один одного. Медицина антиейджингу, тобто протидія старінню, спрямована 
на розуміння культури здорового способу життя, метою якого є подовження тривалості та покращення 
якості життя людини.

Запрошуємо всіх охочих взяти участь у цьогорічному форумі, який завдяки результатам проведених  
І–V конгресів, надзвичайно репрезентативних і плідних у науковому плані, вже здобув репутацію заходу, 
де відбувається обмін досвідом, де можна почути цікаві доповіді з найактуальніших питань профілактичної 
медицини і медицини антистаріння.

Голова правління ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини»,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини  

НМУ імені О.О. Богомольця О.М. Барна

1.  Антиейджинг – нова філософія сучасної медицини.
2.  Естетична медицина.
3.  Первинна серцево-судинна профілактика у фоку-

сі контролю факторів ризику:
•  артеріальна гіпертензія;
•  дисліпідемії;
•  тютюнопаління.

4.  Освітні програми для пацієнтів: роль у покращен-
ні якості життя та подовженні його тривалості.

5.  Можливості корекції дисгормональних порушень 
у жінок.

6.  Профілактика старіння у чоловіків: від скринін-
гових програм до лікування.

7.  Профілактика і контроль когнітивних та екстра-
пірамідних порушень.

8.  Психосоматичний підхід до покращення якості 
життя.

9.  Профілактика старіння кістково-м’язової системи.
10.  Скринінгові програми у профілактиці раку молоч-

ної залози.
11.  Цукровий діабет – епідемія третього тисячоліття.
12.  Міждисциплінарна дієтологія – від гастроентеро-

логії до внутрішньої медицини.
13.  Сучасні можливості у профілактиці судинних 

катастроф.
14.  Активне довголіття.

Основні науково-практичні напрями Конгресу

Місце проведення: «Прем’єр Палас Готель Харків», 
проспект Незалежності, 2, м. Харків
8.00 – Реєстрація
8.30–11.00 – Тренінг-вимірювання

9.00–17.30 – Наукова програма

Попередньо зареєструватись он-лайн можна тут:
http://bit.ly/aa-kharkiv



У разі виникнення додаткових запитань та для отримання інформації щодо вартості організаційного внес ку 
та публікації тез – звертатися до випускаючого редактора журналу «Ліки України плюс» Мотрук Діани 
Володимирівни за телефоном: (095) 280-44-26 або за електронною адресою: skifon73@gmail.com.

Банківські реквізити:
Отримувач: ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг 
медицини»
Код ЄДРПОУ отримувача 35892676
Р/р 26001000604734
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у м. Києві  
МФО 322001.
Призначення платежу: благодійна безповоротна фінансова 
допомога.
Сума: 200 грн.

До Шостого міжнародного конгресу «Профі-
лактика. Антиейджинг. Україна» видання «Ліки 
України плюс» публікує тези наукових робіт.

Тези мають відповідати тематиці конгресу 
та базуватися на власних матеріалах. До журналу 
не повинні подаватися тези, що містять раніше 
опублікований матеріал. Всі запропоновані авто-
рами тези, які прой дуть закрите рецензування, 
будуть опубліковані в журналі «Ліки України 
плюс», включеному Атес таційною колегією МОН 
до Переліку наукових фахових видань України.

Найкращі роботи увійдуть до наукової програми 
Шостого міжнародного конгресу «Профілактика. 
Антиейджинг. Україна».

Правила оформлення тез

1.  Tези доповідей повинні відповідати основним 
науково-практичним напрямам Конгресу 
«Профілактика. Антиейджинг. Україна».

2.  Мова публікації – українська, російська, 
англійська.

3.  Текст тез друкується на аркуші паперу розміром 
А4 (210х297 мм). Формат друку: «Word», шрифт 
Times New Roman, розмір шрифту – 12, інтер-
вал – 1,0; без ручних перенесень; поля: з усіх 
боків – по 20 мм.

4.  Стандартний обсяг текстового матеріалу (без 
назви, прізвищ авторів та адрес) не має переви-
щувати 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); б) прізвища та іні-
ціали авторів (прізвище основного доповідача 
підкреслюється); в) місто, заклад, де проводило-
ся наукове дослідження (без абревіатур); г) текст 
тез (усі абревіатури повинні мати розшифровку).

6.  Текст тез повинен включати: а) мету дослідження; 
б) методи дослідження; в) отримані результати; 
г) висновки.

7.  Обов'язково вказуються повні прізвище, ім'я 
та по батькові всіх авторів, наукові ступені та зван-
ня, їх поштова адреса, контактний телефон і адре-
са електронної пошти.

8.  Обов'язковий електронний варіант тез надси
лається на електронну пошту випускаючого 
редактора журналу «Ліки України плюс» Мотрук 
Діани Володимирівни skifon73@gmail.com. Назва 
файлу – за прізвищем першого автора латинсь
кими літерами.

9.  Рукопис має бути ретельно перевірений та від-
редагований автором. Редакція не несе відпові-
дальності за помилки авторів.

10.  Публікація тез доповідей Шостого міжнародного 
конгресу «Профілактика. Антиейджинг. Україна» 
платна. Оплата здійснюється у безготівковій 
формі шляхом переказу коштів на розрахунковий 
рахунок громадської організації виключно від 
імені автора. Вартість публікації наукових тез до 
3000 знаків становить 200 грн, за кожні додатко-
ві 1000 знаків – плюс 50 грн. Перш ніж оплачува-
ти тези, переконайтесь, що вони надійшли 
в редакцію і прийняті до публікації.

До уваги авторів! Всі медичні препарати, вказані 
в тексті, повинні мати не комерційну, а фармакопейну 
назву.

У випадку невиконання зазначених вище вимог 
тези доповідей не публікуються.

Останній термін подання тез – 5 вересня 2017 року.
Просимо також поширити інформацію про конгрес 

серед широкого загалу практичних лікарів, з якими ви 
співпрацюєте на клінічних базах ваших навчальних 
закладів.

За подальшою інформац ією сл ідк уйте  
на сайті ВГО «Асоціація превентивної та антиейд-
жинг медицини»: www.apam.org.ua та на сторінці  
www.facebook.com/apam.org.ua.


