РЕГЛАМЕНТ:
Доповідь:
• усна – до 15 хв.
• презентація компанії – до 5 хв.

Наголошуємо, що в форматі інтернет-симпозіуму
дотримання регламенту є обов’язковою умовою.

СЕРТИФІкАТИ щодо балів за кредитно-модульною
системою враховуються при проходженні ПАЦ,
оскільки симпозіум внесений до реєстру з’їздів,
конгресів, симпозіумів та науково-практичних
конференцій МОЗ України та УкрІНТЕІ № 415 від
02.07.2015 р., які проводитимуться у 2016 році, будуть
видані після завершення симпозіуму або надіслані
поштою на вказані адреси для листування, або їх
можна отримати особисто на кафедрі фітотерапії,
гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини
ПВНЗ «КМУ УАНМ».
МАТЕРІАЛИ ПУБЛІКАЦІЙ будуть видані у процесі
реєстрації у дні участі, або вислані поштою при
заочній формі участі.
Реєстрація учасників за адресою проведення
симпозіуму 08.04.2016 р. – 09:00-09:55.
10:00-12:30 – І Пленарне засідання.
12:35-13:00 – перерва, кава.
13:05-15:00 – майстер-класи
15:05-15:15 – перерва
15:20-17:00 – ІІ Пленарне засідання
17:05-17:30 – дискусії, прийняття Резолюції, вручення
сертифікатів учасника та нагород
18:00 – закриття симпозіуму

Засідання 9 квітня 2016 року за додатковою
програмою «Гомеопатичні міжнародні читання»:
10:00-12:30 – доповіді
12:30-13:00 – перерва
13:00-15:00 – доповіді
15:00-15:15 – перерва
15:15-17:00 – доповіді, дискусії

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:

Кафедра – (044) 560-88-27 Матюшко Наталія Миколаївна
+38 (050) 351-80-50 Головаха Марина Олександрівна
+38 (050) 581-18-91 Козименко Тамара Миколаївна
+38 (050) 352-28-40 Гарник Кирило Володимирович

Анкета учасника
Наукового симпозіуму з міжнародною участю

«Актуальні питання в народній медицині.
Здоров’я і довголіття: фундаментальні
дослідження, впровадження»
8-9 квітня 2016 р.

Науковий симпозіум з міжнародною участю
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ В НАРОДНІЙ
МЕДИЦИНІ. ЗДОРОВ’Я І ДОВГОЛІТТЯ:
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ,
ВПРОВАДЖЕННЯ»

Прізвище ________________________________________________
Ім’я ____________________________________________________
По батькові _____________________________________________
Науковий ступінь ________________________________________
Вчене звання ____________________________________________
Посада _________________________________________________
Назва організації / установи _______________________________
________________________________________________________

ОРГАНІЗАТОРИ:
МОЗ України
Національна наукова медична бібліотека України
Академія наук вищої школи
ВГО «Асоціація фахівців з народної
і нетрадиційної медицини України»
ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

________________________________________________________
Тема доповіді / публікації (зазначити) ________________________

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

________________________________________________________

Оргкомітет Наукового симпозіуму з міжнародною
участю «Актуальні питання в народній медицині.
Здоров’я і довголіття: фундаментальні дослідження,
впровадження» має честь запросити Вас взяти
участь у роботі наукового заходу який відбудеться
8 квітня 2016 року (9.00-18.00), 9 квітня 2016 року
за додатковою програмою «Гомеопатичні міжнародні
читання» (10.00-17.00).
Ми будемо раді вітати Вас як доповідачів, так
і у якості слухачів за адресою: м. Київ, вул. Льва
Толстого, 7, у конференційній залі Національної
наукової медичної бібліотеки. Учасники матимуть
можливість прослухати доповіді, переглянути відео
презентації, задати запитання та взяти участь в
обговорені.
Мета симпозіуму – обговорити актуальні питання
комплементарної, альтернативної (народної та нетра
диційної) медицини (НіНМ) у клінічній практиці
і повсякденному житті, результати проведених
фундаментальних досліджень і їх впровадження у
первинну ланку охорони здоров’я.
З найкращими побажаннями – оргкомітет.

________________________________________________________
________________________________________________________
Співавтори ______________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Електронна адреса для листування __________________________
________________________________________________________
Поштова адреса __________________________________________
________________________________________________________
Контактний телефон ______________________________________
Форма участі у симпозіумі:
□ усна доповідь
□ презентація компанії
□ учасник
□ тільки публікація
Надіслати сертифікат поштою
□
Дата «____» ____________ 2016 р.

__________________ підпис

ТЕМИ СИМПОЗІУМУ:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

Правові та юридичні основи і структура організації НіНМ. Перспективи адаптації механізмів і
засобів правового урегулювання НіНМ у різних
країнах світу.
Сучасні аспекти застосування методів НіНМ,
фізіотерапевтичних та реабілітаційних методів
у комплексній, превентивній терапії та медичній
реабілітації.
Формати та технології викладання НіНМ для
фахівців та широких верств населення: універ
ситет здоров’я – ХХІ століття.
Економічна доцільність застосування методів
НіНМ в умовах соціально-економічних проблем в
Україні. Фармакоекономіка фіто-, гомеопатичних
засобів та інших методів НіНМ.
Досвід та пропозиції щодо викладання фітотерапії та застосування у медичній практиці.
Досвід та пропозиції щодо викладання фармакогнозії на медичному, стоматологічному, фармацевтичному факультетах.
Досвід та пропозиції щодо викладання гомеопатії та впровадження у первинну ланку охорони
здоров’я.
Досвід та пропозиції щодо викладання та застосування у медичній практиці електропунктурної
діагностики та інформаційної медицини.
Досвід та пропозиції щодо викладання остеопатії,
мануальної терапії.
Досвід та пропозиції щодо організації психотерапевтичних та навчальних психологічних груп для
фахівців НіНМ, лікарів інших спеціальностей,
профілактика синдрому професійного вигорання.
Якість інформації у сфері НіНМ. Інформаційна
гігієна.
Методи самоконтролю знань у сфері НіНМ.
Науково-методичне забезпечення НіНМ в Україні
і у світі.
Спеціальні продукти харчування: міфи і реалії.

15. Актуальні питання та перспективи громадських
асоціацій.
16. Аюрведа: адаптація до сучасних реалій в Україні.
17. Китайська традиційна медицина. Реалії і
перспективи сьогодення.
18. Іридодіагностика: експрес- та скринінгдіагностика у повсякденній практиці лікаря.
19. Ароматерапія та фітоергономіка.
20. Цілительство: реалії та перспективи. Нормативно-правові аспекти урегулювання цілительства в
Україні та світі. Стратегія народної медицини у
рекомендаціях ВООЗ на 2014-2023 роки.
РОЗДІЛИ НАРОДНОЇ ТА НЕТРАДИЦІЙНОЇ
МЕДИЦИНИ, що розглядатимуться у межах
симпозіуму:
• Фітотерапія, ароматерапія.
• Апітерапія, гірудотерапія.
• Аюрведа, традиційні системи детоксикації, тради
ційні системи харчування.
• Інформаційна медицина. Біорезонансна терапія.
• Гомеопатія.
• Масаж, мануальна терапія, остеопатія, краніосакральна терапія.
• Акупунктура, рефлексотерапія, су-джок терапія.
Електропунктурна діагностика.
• Психологічна підтримка фахівців НіНМ.
• Китайська традиційна медицина.
ФОРМИ УЧАСТІ У СИМПОЗІУМУ:
▪ усна доповідь з можливістю презентації в Power
Point.
▪ презентація компанії.
▪ учасник.
▪ публікація тез.
▪ Заочна участь.
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ:
Матеріали симпозіуму будуть надруковані у збірнику
та на сторінках фахового науково-практичного
журналу «Фітотерапія. Часопис».

ТЕЗИ подаються за такою схемою: УДК, назва роботи (великими літерами), ініціали та прізвища авторів,
повна назва установи, короткий вступ, конкретний
опис клінічної ситуації, характер проведеного лікування, його наслідків, тощо і висновок щодо доцільності практичного використання набутого досвіду.
Перспективи подальших досліджень. Посилання на
літературні джерела необов’язкове.
Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики,
та які не відповідають зазначеним вище вимогам,
публікуватись не будуть.
ОПЛАТА:
1. Публікація тез платна. Вартість для учасників
з України та країн СНД – 150 грн., іноземцям –
100 $ за 1800 знаків (одна сторінка).
2. Оргвнесок для учасників з України та країн
СНД – 350 грн., для іноземців – 250 $.
3. Оплату за участь у симпозіумі (оргвнесок)
та публікацію тез або статті переказувати на
розрахунковий рахунок до 6 квітня 2016 р.:
ВГО «Асоціація фахівців
з народної і нетрадиційної
медицини України»
м.
Київ,
вул. Горлівська, 124,
Адреса:
тел.: (050) 353-03-26
Реквізити:
Р/р 26002000021880
в ПАТ «УКРСОЦБАНК», м. Київ
МФО 300023
Ідентифікаційний код
33443640
Одержувач платежу:

ТЕРМІНИ:
Анкету учасника, тези, квитанцію про сплату
вартості публікації до 6 квітня 2016 року,
надішліть, будь ласка, на e-mail:
phitotherapy.chasopys@gmail.com
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ СИМПОЗІУМУ:
м. Київ, вул. Льва Толстого, 7
Національна наукова медична бібліотека України
станція метро «Льва Толстого».
ОФІЦІЙНІ МОВИ симпозіуму:
українська, англійська, російська.

