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Вельмишановні колеги!
Запрошуємо прийняти участь у
Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
«СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

яка відбудеться 17-20 березня 2014 р.
на сайті http://socpharm.nuph.edu.ua/
Організатори конференції:
Міністерство охорони здоров’я України
Національний фармацевтичний університет
Кафедра соціальної фармації
Мета конференції: Обговорення проблем та перспектив формування наукових
досліджень у фармації в контексті соціальної фармації.
Участь у конференції дозволить Вам оприлюднити результати Ваших наукових
досліджень, здійснити їх апробацію, одержати на них відгуки, обмінятися думками.

Напрямки роботи конференції:

















Соціальна фармація, як науковий напрямок та навчальна дисциліна
Соціальна медицина та соціальна фармація – взаємозв’язок дисциплін
Людина – суспільство – ліки – фармацевтична допомога – сфери взаємодії
Соціально-ефективні механізми забезпечення доступності фармацевтичної
допомоги населенню (державна реєстрація, реімбурсація, ціноутворення)
Нормативно-правове регулювання обігу лікарських засобів та фармацевтичної
діяльності
Соціальні аспекти управління підприємств фармацевтичної галузі
Морально-етичні принципи фармацевтичної діяльності
Соціальні тенденції маркетингу у фармації
Фармакоекономічні аспекти лікування соціальнозначущих захворювань
Науково-практичні аспекти діяльності лікарняних кас
Проблеми організації фармацевтичного забезпечення сільського населення
Соціальна відповідальність бізнесу в фармації
Історичні аспекти медицини та фармації
Організація фармацевтичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій
Соціально-психологічні аспекти фармацевтичної діяльності
Фармацевтична інформація – сучасний стан інформаційного забезпечення
фармацевтичної діяльності

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ – БЕЗКОШТОВНА
Вимоги до оформлення матеріалів (тез та статей, презентацій):
1. Обсяг статей – 5-10, тез – до 3 сторінок, надрукованих у текстовому редакторі
Microsoft Word шрифтом Times New Roman кегль 14 пт з інтервалом між
рядками – 1,5 з одного боку стандартного аркуша формату А-4 у форматі .doc.
Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм без нумерації сторінок.
2. Оформлення тез: назва роботи великими літерами по центру, жирним
шрифтом; прізвища та ініціали авторів по центру; повна назва установи,
Е-mail, через інтервал з абзацу друкується основний текст.
3. Структура тез: вступ короткий опис проблеми та її зв’язок з науковою чи
практичною сферою, мета; методики дослідження; основний матеріал
дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки
та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
4. Статті за структурою повинні відповідати Постанові ВАК від 15.01.2003 р
№7-05/01: УДК; назва статті (великими літерами, жирним шрифтом);
ініціали та прізвища авторів; повна назва установи, з якої виходить робота;
резюме українською мовою, ключові слова, вступ, основна частина,
висновки, література, резюме англійською та російською мовами.
5. Презентації повинні бути виконані у форматі .ppt, розміром не більше 2 Мб.
6. Назва файлу повинна відповідати ПІБ автора(ів) (Іванов І. І., Іванов І. І.,).
7. На окремому аркуші додаються відомості про авторів: повністю прізвище,
ім’я і по-батькові, посада та місце роботи, вчене звання, науковий ступінь,
адреса, контактний телефон, e-mail (обов’язково).
8. Матеріали, оформлені відповідно до приведених вимог просимо надсилати
на e-mail: socconf@ukr.net до 1 березня 2014 р.
За достовірність результатів відповідальність несуть автори.
Про прийняття матеріалів авторам буде повідомлено на e-mail.
Оргкомітет залишає за собою право на рецензування та відбору
матеріалів. Статті та тези, що за змістом та оформленням не
відповідають зазначеним вимогам прийматися не будуть.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі: – публікація тез та статей;
– розміщення на сайті презентацій;
– перегляд матеріалів та участь в обговоренні на сайті.

 Матеріали конференції будуть розміщені у
електронному науковому збірнику конференції за
адресою: http://socpharm.nuph.edu.ua/;
 Учасники, що представлять презентації отримають
електронний сертифікат про участь у конференції;
 За результатами конференції буде опублікований
друкований збірник тез, який можна буде придбати
за замовленням, вартість збірника – 50 грн.,
додатково оплачується вартість пересилки
збірника службою доставки «Нова пошта».
До участі у конференції запрошуються: організатори системи охорони
здоров'я та фармацевтичного сектора, викладачі вищих фармацевтичних та
медичних навчальних закладів, працівники фармацевтичних підприємств та фірм,
маркетингових аналітичних та дослідницьких компаній, представництв іноземних
компаній, практичні провізори, лікарі, науковці, аспіранти, магістранти, студенти.
Зразок оформлення тез та статей
СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Іванов І. І.
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
socconf@ukr.net
Текст

З усіх питань просимо звертатися до оргкомітету
Адреса оргкомітету

Національний фармацевтичний університет, кафедра соціальної фармації
61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4, тел. (0572) 68-91-81, e-mail: socconf@ukr.net
Завідувач кафедри
соціальної фармації,
д. фарм. н., професор
Котвіцька Алла Анатоліївна

Відповідальний секретар
к. фарм. н., доц.
Суріков Олександр Олександрович
тел. (063) 046-97-83

Запрошуємо усіх до співпраці!
Завітайте на сайт конференції та залиште свої коментарі!
http://socpharm.nuph.edu.ua/
З особливою увагою і доброзичливістю, оргкомітет!

