Шановні колеги!
З 26 по 29 жовтня 2021 р. у Києві відбудеться VIII Національний конгрес ревматологів України (реєстраційне

посвідчення № 732 УкрІНТЕІ від 25.11.2021 р., щодо заходів, затверджених на 2021 р. МОЗ та НАМН України).

Конгрес буде організований у гібридному форматі, що поєднує живі (off-line) засідання, майстер-класи
(з обмеженою кількістю присутніх) та одночасну їх трансляцію на YouTube-каналі. Використовуючи цифрові
технології, ми маємо унікальну можливість ділитися останніми досягненнями в науці та клінічній практиці.
Програма Конгресу — результат спільних зусиль науковців Європейського альянсу асоціацій
ревматологів та провідних вчених нашої країни.
Засідання Конгресу будуть присвячені найактуальнішим темам ревматології та внутрішньої медицини,
передбачають фахове висвітлення мультидисциплінарних питань і зможуть зацікавити лікарів різних
спеціальностей.
Ми раді вітати спікерів Європейського альянсу асоціацій ревматологів (EULAR) на Національному
конгресі ревматологів України:
Prof. Peter Taylor (Великобританія)
Професор Тейлор завідує
кафедрою опорно-рухового апарату
в Оксфордському університеті.
Керівник експериментальної
ревматології у відділі досліджень
артриту Великобританії і NIHR
в Дослідницькому центрі Ботнар та
в Інституті ревматології імені Кеннеді
у відділенні ортопедії, ревматології
та опорно-рухового апарату Наффілда.

Prof. Ronald van Vollenhoven
(Нідерланди)
Рональд Ф. ван Волленговен —
професор ревматології, завідувач
кафедри ревматології та клінічної
імунології в Амстердамському
UMC та директор Амстердамського
центру ревматології та імунології ARC
в Амстердамі, Нідерланди.
Головний редактор журналу Lupus
Science and Medicine.

Prof. Josef Smolen (Австрія)
Йозеф Смолен — професор відділення
ревматології та кафедри внутрішньої
медицини ІІІ Віденського медичного
університету.
Головний редактор журналу Annals of
the Rheumatic diseases.

Prof. Daniel Aletaha (Австрія)
Даніель Алетаха — професор
ревматології, завідувач клінічного
відділення ревматології та голова
відділу кафедри внутрішніх хвороб
III Віденського медичного університету.

Програма співпраці в галузі освіти з національними асоціаціями (EULAR ECONS)
із Всеукраїнською асоціацією ревматологів для сприяння вдосконаленню галузевої освіти.

Основні науково-практичні напрямки Конгресу:





















Оновлені рекомендації EULAR/ACR.
Що нового в лікуванні спондилоартритів.
COVID-19 та ревматичні захворювання.
Питання своєчасної діагностики ревматоїдного і псоріатичного артриту.
Питання ефективності та безпеки інноваційної терапії запальних артропатій.
Останні досягнення у менеджменті системного червоного вовчака.
Підходи до діагностики і раціональної терапії системних васкулітів.
Досягнення у лікуванні системної склеродермії та запальних міопатій.
Остеоартроз як мультидисциплінарна проблема.
Подагра та гіперурикемія.
Актуальні питання системного остеопорозу.
Інфекційна безпека й питання вакцинації при ревматичних хворобах в еру COVID-19.
Раціональні підходи до призначення та безпеки використання нестероїдних протизапальних препаратів,
глюкокортикоїдів, препаратів «базисної» терапії.
Усвідомлений підхід до використання біосимілярів.
Ювенільні ревматичні захворювання: погляд на проблему.
Коморбідність в ревматології.
Патологія легень при ревматичних захворюваннях.
Сучасний погляд на менеджмент хронічного болю.
Останні досягнення у методах візуалізації в ревматології.
Досвід роботи організацій пацієнтів.

У програмі Конгресу:
 пленарні та секційні засідання;
 круглі столи, майстер-класи від провідних фахівців;
 розгляд питань коморбідності з фахівцями суміжних спеціальностей: ортопедами-травматологами,
дерматологами, гастроентерологами, кардіологами, неврологами, пульмонологами, інфекціоністами;
 розбір складних для діагностики та лікування клінічних випадків;
 конкурс молодих вчених;
 постерна сесія;
 індустріальні симпозіуми.

Офіційні мови Конгресу: українська, англійська
Згідно з додатком 5 до Порядку проведення атестації лікарів (наказ МОЗ України від 22.02.2019 р.
№ 446) учасникам Конгресу нараховуються бали: участь у Конгресі — 20 балів; усна доповідь — 30 балів.
Участь у VIII Національному конгресі ревматологів України безкоштовна.
Молодим вченим, роботи яких буде відібрано для участі в конкурсі, буде оплачено проживання.

Форми участі:
 усна доповідь (15 хв),
 доповідь на конкурсі молодих вчених (10 хв),
 тези.

Програма співпраці в галузі освіти з національними асоціаціями (EULAR ECONS)
із Всеукраїнською асоціацією ревматологів для сприяння вдосконаленню галузевої освіти.

Правила оформлення тез
Тези будуть розміщені на сайті rheumahub.org.ua як додаток до «Українського ревматологічного
журналу» у форматі PDF та будуть доступні для вільного перегляду та завантаження.
Тези приймаються в електронному вигляді до 2 серпня 2021 р. на електронну адресу: orgmetod2017@
gmail.com з обов’язковою приміткою — усна доповідь, на конкурс молодих вчених, постерна доповідь).
1. Тези оформляються у форматі Word офіційними мовами Конгресу, до 4000 друкованих знаків, шрифт
Times New Roman, 12 пт, через 1 інтервал.
2. Структура тез:
назва публікації (великими літерами, жирним шрифтом); прізвище та ініціали авторів; заклад, в якому
проводилося наукове дослідження, місто. Структура тексту тез: мета дослідження; методи дослідження;
отримані результати; висновки.
3. Один файл повинен містити одні тези. Ім’я файла, під яким буде збережена робота, оформляється
наступним чином: прізвище, ініціали першого автора, назва населеного пункту, порядковий номер роботи.
Наприклад: ЗавгороднійВІДніпро1 для першої роботи і ЗавгороднійВІДніпро2 для другої роботи. Ім’я файла
задається українськими літерами без пропусків та розділових знаків.
4. Разом з тезами в тому ж файлі обов’язково надіслати інформацію про авторів (назва тез, автори, заклад,
місто, країна, поштова адреса, контактний мобільний телефон, електронна адреса). Необхідно вказати
автора, уповноваженого контактувати з організаційним комітетом.
Увага! Всі лікарські засоби, вказані в тексті, повинні зазначатися міжнародною непатентованою назвою,
уникаючи комерційних назв препаратів.
Тези, які не відповідають вищезазначеним вимогам, будуть відхилені організаційним комітетом без
узгодження з авторами.

Форми постерних доповідей:
Постерна доповідь off-line
 Особиста присутність
 Розмір постера 90х100 м
 Тривалість усної доповіді 10 хв

Постерна доповідь on-line






Створіть свій е-постер в Power Point, 6 слайдів
Типи шрифтів — Times New Roman, Helvetica, Arial, Calibri, Verdana або Symbol
Розмір шрифту — 14 і більше пунктів
Назва повинна бути підкреслена з використанням жирного шрифту
Неприпустимі анімовані картинки GIF та відео

Формат е-постерів:
 Назва, автор(и), установа, адреса електронної пошти (на верхньому краї по ширині всього слайду)
 Обов’язково вказати джерело фінансування або його відсутність
 Мета
 Методи
 Результати
 Висновки
Текст у постері повинен бути розбитий шляхом включення малюнків, таблиць, схем, фотографій.

Організаційний комітет:
тел. : +380 (44) 275-66-22,
+380 (68) 072-91-38
Е-mail: orgmetod2017@gmail.com
Сайт: https://rheumahub.org.ua/
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