Київ, 13 – 15 червня, 2016
Основні наукові напрямки:
 Молекулярна і клітинна патобіологія
 Метастазування пухлин і роль клітинного мікрооточення
 Пошук нових маркерів для діагностики пухлин різного генезу
 Виявлення потенційних мішеней для спрямованої терапії
 Парадигма персоніфікованого лікування в онкології

Сателітні заходи:
Воркшоп “Експериментальна онкологія для практичної медицини"
Майстер-клас “Експресія генів”

Детальна інформація розміщена на сайті: www.iepor.org.ua

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції «Інтегральні клініко-патогенетичні
підходи в діагностиці і терапії раку», що відбудеться 13-15 червня 2016 року в Інституті
експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України.
ДО УЧАСТІ у конференції запрошуються студенти, науковці та клініцисти, представники
науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів.
УМОВИ УЧАСТІ. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Форма участі у конференції: лекція, усна доповідь, стендова доповідь, майстер-класи
по кількісній ПЛР та імуногістохімії. За матеріалами конференції будуть видані тези
доповідей учасників. Кінцевий термін подачі тез 2 травня 2016 р.
Для участі у конференції необхідно: заповнити реєстраційну форму учасника
конференції (https://goo.gl/1AAYD5) та надіслати тези на на e-mail: kreyl@yahoo.com та
beznalia@mail.ru
УВАГА! Матеріали вважаються отриманими, якщо Оргкомітет надіслав
підтвердження про їх отримання на Вашу електронну адресу.
Оргкомітет залишає за собою право проводити відбір матеріалів, за результатами
якого буде надіслано повідомлення про включення тез до друку та доповіді у програму
конференції.
Для участі у майстер класі буде відібрано 20 учасників.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Текст тез доповідей має бути набраний у програмі Microsoft Word українською або
англійською мовою. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пт, інтервал одинарний.
Обсяг тексту тез не повинен перевищувати 3000 знаків з пробілами.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОЦІНКИ ЕМТ-СТАТУСУ ПУХЛИННИХ
КЛІТИН У ХВОРИХ НА РАК
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Тези повинні бути збережені у форматі *.doc(x) або *.rtf. Назва файлу повинна містити
прізвище першого автора та тип документу, наприклад, petrenko_abstract.rtf. Тези слід
надіслати на на e-mail: kreyl@yahoo.com та beznalia@mail.ru.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ
Постер формату В1 (70х100 см).

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для цієї конференції немає формального організаційного внеску, але підтримка від
учасників у сумі 300 грн. (200 грн. для вчених до 35 років) на рахунок благодійного фонду
«Єдність проти раку» до 02 травня 2016 р.: р/р 26001000030720, ПАТ «Укрсоцбанк» у м.Київ,
МФО 300023, Код ЄДРПОУ 21667843 вітається.
В рамках конференції передбачається публікація тез, забезпечення учасників
науковими матеріалами, сертифікатом учасника, кава-брейки.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ — м.Київ, вул.Васильківська 45, ІЕПОР
ім.Р.Є.Кавецького НАН України
Контактні особи:
Ковалевська Лариса Миколаївна: kreyl@yahoo.com, +38-067-319-2308
Бездєнєжних Наталя Олександрівна: beznalia@mail.ru, +38-063-585-8420
ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
2 травня 2016 р. – кінцевий термін подачі тез доповідей.
13 червня 2016 року — з 08:30 - початок реєстрації учасників конференції;
13 — 15 червня 2016 року — з 09:30 - робота конференції (доповіді, пленарні засідання,
майстер-класи).

