МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Вельмишановний колего!
Запрошуємо прийняти участь у
IV Всеукраїнській науково-освітній internet конференції

„Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження
медичного страхування: питання освіти, теорії та практики”
(реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ від 30 вересня 2016 р. №617)
м. Харків, 15 березня 2017 р., НфаУ
Організатори конференції:
Міністерство охорони здоров’я України
Національний фармацевтичний університет
Громадська організація «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників»
Мета конференції: визначення пріоритетів формування Національної лікáрської політики
в умовах впровадження медичного страхування в Україні, розвитку організаційно-економічної та
управлінської науки і освіти у вітчизняній фармацевтичній галузі, форм та методів викладання
дисциплін організаційно-економічного та управлінського спрямування у фармацевтичних вузах і
фармацевтичних факультетах медичних вузів України.
До участі у конференції запрошуються: організатори системи охорони здоров'я та
фармації, практичні провізори, лікарі, науковці, співробітники фармацевтичних підприємств,
фармацевтичних фірм та аптек, викладачі вищих фармацевтичних та медичних навчальних
закладів, у тому числі з Білорусії, Російської Федерації, Казахстану, Таджикистану, Польщі,
Німеччини, Великобританії та ін.
Основні науково-практичні напрями конференції:



визначення пріоритетів формування НЛП в умовах впровадження в Україні медичного
страхування;



обґрунтування сучасних напрямків реформування державного й громадського управління
та регулювання фармацевтичною галуззю;



створення та впровадження національної системи оцінки технологій в охороні здоров’я
(ОЗ) та фармації (HTA – Health Technology Assessment)



розробка сучасної методології фармацевтичного забезпечення населення за умов
впровадження соціального обов’язкового медичного страхування;



дослідження механізмів компенсації (реімбурсації) вартості ліків та розробка методології
їх впровадження у практику медичного страхування;



фармакоекономічна оцінка технологій ОЗ,
лікування; перспективи застосування;



методологічні підходи до визначення системи оптово-відпускних, референтних та
роздрібних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення;



удосконалення викладання організаційно-економічних та управлінських
фармацевтичних вузах України;

результати аналізу альтернативних методів

дисциплін у



формування системи підготовки управлінських кадрів для медичної та фармацевтичної
галузі в умовах функціонування медичного страхування;



актуальні питання організації діяльності аптечних закладів в України та в світовій
практиці;



соціально-економічні, психологічні та етичні аспекти сучасної фармацевтичної діяльності
в Україні.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Матеріали конференції будуть розміщені в електронному науковому збірнику за адресою:
www.ukrfa.kharkov.ua
Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Обсяг статей 5-10, тез-доповідей – 1-2 повні сторінки, надрукованих через 1,5 інтервалу з
одного боку стандартного аркуша формату А-4 шрифтом Times New Roman розміром 14 пт.
Текстовий редактор - Microsoft Word (версія 6 та вище). Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве –20
мм без нумерації сторінок.
2. Структура тез наступна: назва роботи великим літерами по центру, жирним; прізвища та
ініціали авторів по центру; повна назва установи, місто, країна; Е-mail, через інтервал з абзацу
друкується основний текст.
3. При підготовці тез обов’язковими є такі елементи: у вступі (з абзацу) коротко викласти
постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями, сформулювати мету (з абзацу); навести методики дослідження (з
абзацу); викласти (з абзацу) основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих
наукових результатів; визначити (з абзацу) висновки і перспективи подальших досліджень у
даному напрямку. Слова «Вступ», «Мета», «Методики дослідження», «Результати
досліджень» та «Висновки» за текстом тез не виділяються.
4. Статті для публікації потрібно оформляти в наступній послідовності: УКД; назва статті
(великими літерами, жирним); ініціали та прізвища авторів; повна назва установи, з якої
виходить робота; резюме українською мовою, вступ, мета, методи та матеріали, результати
досліджень, висновки, література (виділяються за текстом), резюме англійською та
російською мовою.
5. Матеріали, оформлені відповідно до приведених вимог, просимо надсилати на e-mail:
economica@nuph.edu.ua до 15 лютого 2017 р. включно.
Зразок оформлення тез
ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ
Іванов І.І.
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
economica@nuph.edu.ua
Текст
Адреса оргкомітету
Національний фармацевтичний університет, кафедра організації та економіки фармації
вул. Валентинівська, 4, м. Харків, 61002.
Контактні координати:
Заступник голови оргкомітету
Відповідальний секретар
зав. каф. ОЕФ, д. фарм. н., проф. Немченко А.С. доц. Панфілова Ганна Леонідівна
тел. (0572) 67-91-70
тел. (0572) 67-91-70 , 093-659-12-00, 098-35412-16
e-mail: economica@nuph.edu.ua

З особливою увагою і доброзичливістю, оргкомітет
Черних В. П. – д. фарм. н., д. хім. н., академік НАН України, проф., ректор НФаУ, президент
Громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників», голова
оргкомітету.
Котвіцька А. А. – д. фарм. н., проф., заслужений діяч науки та техніки України, перший
проректор НФаУ, член оргкомітету.
Крутських Т. В. – д. фарм. н., доцент, проректор з наукової роботи НФаУ, член оргкомітету.
Немченко А. С. –д. фарм. н., проф., заслужений діяч науки та техніки України, зав. каф. ОЕФ
НФаУ, член оргкомітету.

