APLICAREA REZUMATELOR
Confererința Natională cu participare internatională
Apa și sănătatea: amenințări și oportunități
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemitanu, Agenția
Națională pentru Sănătate Publică, Societatea Igieniștilor din Republica
Moldova, Asociația de Biosecuritate și Biosiguranță din Republica Moldova și
SRL „Gelibert” organizează Conferința Natională cu participare international
Apa și sănătatea: amenințări și oportunități.
Scopul acestei conferințe este crearea unui dialog intersectorial cu privire la
siguranța apei potabile, prin împărtășirea rezultatelor cercetărilor cu actorii
interesați și angajarea acestora în procesul schimbărilor și acțiunilor eficace,
stabilind pași imediați și pe termen lung pentru menținerea calității surselor de
apă potabilă și îmbunătățirea calității vieții populației.
Subiecte de interes: aspecte ale calității apei, influența asupra sănătății,
maladiile transmisibile și netransmisibile dependente de calitatea apei,
protecția bazinelor acvatice, activitățile interdisciplinare în scopul
îmbunătățirii calității apei și profilaxia maladiilor hidric dependente.
Conferința va reuni specialiști cu interes profesional pentru calitatea apei,
inclusiv factori de decizie, cercetători științifici, profesori și specialiști din
domeniul practic, studenți, rezidenți și doctoranzi.
Conferința va avea loc online pe 22 martie 2022, Chișinău, Republica
Moldova.
Termenul limită pentru depunerea rezumatelor: 01 Februarie 2022
Recepționarea rezumatelor se va face la adresa de e-mail:
apacurata2022@gmail.com
Rezumatele vor fi publicate în suplimentul revistei One Health & Risk
Management.

Cerințe pentru rezumate. Toate rezumatele trebuie trimise electronic, în
limba engleză, nu mai puțin de 3200 și nu mai mult de 3500 de caractere cu
spații. Nu se acceptă figuri, tabele, desene, referințe. Rezumatul trebuie
structurat: Titlu, Autor(i): nume/prenume cu majuscule, Afiliere, Autor
corespondent și e-mail, Introducere, Material și Metode, Rezultate, Concluzii,
Cuvinte cheie (3-5). Titlul rezumatului va fi scris folosind caracterele Cambria,
dimensiunea 12, bold, centrat, intervalul 1. Numele și prenumele autorului
(autorilor) vor fi scrise cu caractere Cambria, dimensiunea 11, italic, bold,
centrat. Afilierea va fi scrisă cu caractere Cambria, dimensiunea 10, centrată,
intervalul 1. Textul rezumatului va fi scris cu caractere Cambria, dimensiunea
11 și intervalul 1.
Notă: Autorii sunt responsabili pentru veridicitatea materialelor publicate.
Rezumatele vor fi evaluate de un comitet științific național. Pentru exemple de
rezumate consultați https://journal.ohrm.bba.md/index.php/journal-ohrm-bbamd/issue/view/17
Pentru mai multe informații:
Inga Miron, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, tel. 069447948; e-mail:
inga.miron.555@gmail.com
Natalia Bivol, USMF Nicolae Testemițanu, Disciplina de igienă, tel. 079249299;
e-mail: natalia.bivol@usmf.md

