КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Громадська організація «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України»
(http://www.inpn.org.ua/page-statut.html) та Громадська організація Екологічне здоров'я
людини (www.humeco.org.ua) запрошують Вас взяти участь у роботі школи-семінару
для молодих психіатрів та наркологів в м. Одесі, яку проводить Європейський Коледж
нейропсихофармакології (ECNP) (www.ecnp.eu/about-ecnp.aspx).
Семінар відбудеться 20—22 квітня 2018 в м. Одесі.
Мета семінару: підвищення кваліфікації молодих лікарів, знайомство з новими тенденціями в нейропсихофармакології, можливості спілкування та встановлення нових
контактів. В межах семінару будуть розглядатися проблеми постстресових розладів, суїцидів та аддикцій.
Для участі у школі-семінару запрошуються лікарі-психіатри, клінічні психологи, лікарі-наркологи, лікарі-психотерапевти віком до 35 років. Для участі в семінарі необхідно
заповнити та подати в оргкомітет аплікаційну форму, що складається з відомостей про
учасника та 2-х документів англійською мовою:
1. Коротке резюме (про себе, освіта, робота, інтереси, досягнення).
2. Тези (50—100 слів) дослідження (проекту), в якому Ви брали участь, берете участь
або який планується, або опис клінічного випадку.
Форма прикладена до цього листа.
Вибір учасників здійснюється експертами ECNP на підставі аналізу наданих резюме
та тез. Обрані для участі 50 осіб під час семінару мають виступити з 10-хвилинною презентацією (не більше 10 слайдів, Power Point) англійською мовою. Презентація може
бути присвячена дослідженню або клінічним випадкам.
Програма семінару включає пленарні сесії з доповідями провідних фахівців, паралельні сесії (представлення молодими вченими своїх презентацій) з дискусіями, запитаннями та відповідями.
Заняття проводяться під керівництвом 3-х професорів з України та 3-х професорів
зі складу ECNP. Професорсько-викладацький склад забезпечує високий рівень викладання та дискусій і на місці приймає рішення про нагородження кращих учасників.
Від 3 до 5 кращих доповідей будуть відзначені премією, яка являє собою грант
на участь у черговому конгресі ECNP. Грант вручається за умови, що номінант подав
тези на конгрес і вони були прийняті як стендове повідомлення.
Учасники семінару забезпечуються проживанням та харчуванням на весь період
його проведення. Тільки витрати на проїзд учасників до Одеси є відповідальністю учасників.
Заявку на участь у симпозіумі (аплікаційну форму та тези) просимо надіслати
до 15 січня 2018 р. на електронну адресу lll.mentalhealth.conference@gmail.com.
Підтверджені кандидати будуть поінформовані про включення до составу групи
в березні 2018.
З повагою,
ОРГКОМІТЕТ
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ECNP SEMINAR UKRAINE 2018: APPLICATION FORM
A. Personal Information
Title
First name
Family name
Gender

Male/Female

Date of birth

B. Contact Details
Institute
Department
Address
Postal code
City
Country
Telephone
Fax
E-mail

C. Curriculum Vitae
Please copy your CV in the box below

Application form

Page 1 of 2

D. Abstract
Please copy your short abstract in the box below (50—100 words)

Application form

Page 2 of 2

Просим высылать заполненную форму по адресу: lll.mentalhealth.conference@gmail.com
Обращаем Ваше внимание: в адресе почты первые три буквы — латинское l (от life long learning).
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