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ЗАПРОШЕННЯ
Організаційний комітет запрошує Вас та співробітників Вашої установи прийняти участь у роботі ХVІІІ
Мультидисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України:
організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація», яка
відбудеться 18–19 листопада 2021 р. (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 403 від 24.12.2020 р.) на базі кафедри організації
та економіки фармації, технології ліків та біофармації ТзОВ «Львівський медичний інститут» (рішення Вченої Ради ТзОВ
«Львівський медичний інститут» від 06.10.2020, протокол № 2, наказ генерального директора ТзОВ «Львівський медичний
інститут» від 30.10.2020 № 152-н). та кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації Харківської
медичної академії післядипломної освіти /ХМАПО/ (рішення Вченої Ради ХМАПО від 30.06.2020 протокол № 3).
У нелегкий час для всього світу медичні і фармацевтичні працівники приймають виклик та залишаються на передовій в
боротьбі людства з COVID-19 за наше майбутнє. Їх праця не тільки важка, але й дуже небезпечна. Сьогодні, коли належним
чином праця лікарів недооцінена, вони залишаються вірними клятві Гіппократа та продовжують рятувати людські життя та
здоров’я. Під час 73-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (18-19.05.2020 м. Женева, далі – ВООЗ), 194 країни-учасниці
визнаючи самовідданість і жертви мільйонів працівників охорони здоров’я, що стоять сьогодні на передовій пандемії COVID19, одноголосно проголосили 2021 рік – Міжнародним роком охорони здоров’я та медичних працівників (YHCW).
До учасників ВООЗ звернувся Генеральний секретар ООН А. Гутерріш, який висловив переконання у тому, що пандемія
COVID-19 вимагає від світової спільноти нового ступеню єдності та солідарності, а також відзначив, що ВООЗ є незамінною
організацією та потребує посилення ресурсів, зокрема у частині забезпечення підтримки країн, що розвиваються. Генеральний
директор ВООЗ Т. Гебреєсус, підкреслив, що: - перша в історії пандемія, спричинена коронавірусом, призвела не тільки до
значних людських втрат, але й до підриву глобальної системи охорони здоров’я; - ризик продовження поширення COVID-19
є високим, а більшість людей залишаються вразливими до нього.
Конференція проводиться з метою об’єднання зусиль лікарів, провізорів, науковців, професорсько-викладацького складу,
адвокатів, студентів та інших фахівців України, й зокрема на Слобожанщині, Київщині та Галичині, в рамках Тижня
Європейської охорони здоров’я і щорічного Дня безпеки пацієнтів України (17.09.2021) при підтримці Львівської обласної
державної адміністрації, Харківської обласної державної адміністрації, ДП «Український науковий фармакопейний центр
якості лікарських засобів» (ДП «УНЦЯЛЗ»), ДП «Державний Науковий Центр лікарських засобів і медичної продукції»
(ДНЦЛЗ), ДП «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України» (директор – д.мед.н., проф. Лінський І.В.), кафедри
фармацевтичної технології і біофармації Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (зав. каф. –
д.фарм.н., проф. Давтян Л.Л.), кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів Київського
Міжнародного університету (зав. каф. – к.фарм.н, доц. Бутко Л.А.), Адвокатського об’єднання «Апофеоз», Громадської
організації «Асоціація Медичне та фармацевтичне право».
Програма конференції включає наступні напрямки:
1. Міждисциплінарні зв`язки медичного і фармацевтичного право у сфері в охороні здоров’я та фармацевтичної
галузі в умовах карантину: - Регуляторна політика держави; -Конвенції ООН; -рішення ВООЗ; -Європейське, міжнародне та
національне законодавство: конвенції, директиви, аналітика; - Управління охороною здоров’я і фармацевтичний менеджмент
і маркетинг, організація та економіка фармації, розробка і технологія нових лікарських засобів (на основі відомих
фармакологічних субстанцій), нанотехнології, ціноутворення; - Вирішення проблемних питань щодо обігу вакцин,
антибіртиуів та інших медикаментів; - Доступність населення до медичної і фармацевтичної допомоги; - Ліцензування
медичної і фармацевтичної діяльності; - Трудові правовідносини; - Якість, тривалість життя і соціальний захист пацієнтів,
сімейних лікарів, лікарів інших спеціальностей та провізорів; - Діловодство; -Патентознавство; -Технологія косметології.
2. Державна фармакопея України. Аналітична хімія. Державний контроль за якістю, безпечністю, ефективністю і
доступністю лікарських засобів всіх номенклатурно-правових і класифікаційно-правових груп; контрафактні, фальсифіковані,
неякісні, субстандартні засоби і речовини; - Юридична опіка в системі правовідносин «лікар – пацієнт – провізор».
Контролюючі, правоохоронні, прокурорські, судові, адвокатські, експертно-криміналістичні установи. Захист прав, свобод,
життя і здоров’я пацієнтів (осіб в установах пенітенціарної системи); - Судова хіміко-фармацевтична експертиза (хімічна,
біологічна, цитологічна, токсикологічна, медична, психіатрична, наркологічна, криміналістична, фізико-технічна,
почеркознавча, ДНК, документальна, бухгалтерська, вибухово-технічна, пожежно-технічна, дактилоскопічна та ін..); Адвокат,
провізор-криміналіст, досудове і судове слідство.
3. Доказова фармація та доказова медицина: - Урядові програми, пілотні проекти (гіпертонічна хвороба, цукровий
діабет, бронхіальна астма, COVID-19); -Стоматологічна допомога; -Фармакокорекція ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитів,
онкологічних захворювань тощо; -Пільги на лікарські засоби (учасники і ветерани бойових дій, ліквідатори наслідків аварії на
ЧАЕС, інваліди І та ІІ груп та ін. категорії); - Державна політика у сфері протидії наркотизації суспільства та доступність
хворих до життєво необхідних медикаментів при лікуванні болю різного ґенезу та наданні паліативної та хоспісної допомоги;
- Рідкісні (орфанні) хвороби (спінальна м'язова атрофія, муковисцидоз, мукополісахаридоз, тірозінемія, Гоше, Помпе, Фабрі,
гіпофізарний нанізм, аутизм, гемофілія, рак, системні аутоімуні хвороби та ін.); - Державний фармаконагляд. Контроль якості
ліків (боротьба з фальсифікованими ЛЗ). Безпека лікарських засобів (створення оригінальних ЛЗ, комбінованих ЛЗ,
інноваційних ЛЗ, генеричних ЛЗ, доклінічні і клінічні випробування) відповідно до МКХ-10. Побічні реакції ліків (реєстрація
і перереєстрація ліків). Адиктивні розлади здоров’я. Безпечне самолікування. Формулярна система України, США, Німеччини,
Ізраїлю та ін. країн (державний, регіональний і локальний формуляри) та міжнародна класифікація первинної медичної
допомоги (ІСРС-2).
Пленарні доповіді запропоновано зробити провідним українським і закордонним фахівцям в області фармації, медицини
і права. Для участі в роботі конференції запрошені працівники практичної фармації, медицини, адвокатури, контролюючих та
правоохоронних органів (досудове слідство, судові експерти, криміналісти, судді), викладачі фармацевтичних, медичних та

юридичних вузів, студенти. Мови конференції: українська, російська, англійська. Наукові статті, тези доповідей і привітання
будуть опубліковані в Електронному мультидисциплінарному науково–практичному журналі «Актуальні проблеми
медицини, фармації, біології та права» 2021 (гол. ред. – к. мед. наук, доц. Гайдучок І. Г., https://medinstytut.lviv.ua/).
Вимоги до оформлення матеріалів конференції для опублікування у журналі
«Актуальні проблеми медицини, фармації, біології та права», в № 1-2/2020 надано правила, щодо оформлення статей.
Наукові статті мають бути написані українською, російською або англійською мовою, обсягом від чотирьох до десяти сторінок по 28-30 рядків на сторінці через два інтервали,
роздруковані на папері формату А4 (відстань між рядками – півтора інтервали; основний текст: гарнітура – Times New Roman Cyr; кегль 14; поля: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см,
праворуч – 2 см; абзац – 1,5 см) та подані на дискеті 3,5 FD у текстовому редакторі Microsoft Word 7.0, 97. 3.
На першій сторінці стаття починається з таких даних: УДК, назва праці, прізвище, ім’я, по батькові усіх авторів, назва заклад у чи організації, де виконана робота, ключові
слова – виділити жирним шрифтом.
Статті слід писати у такій послідовності – вступ, в якому висвітлюється актуальність проблеми; мета, методика, результати та їх обговорення, практичні рекомендації,
висновки, резюме на російській та англійській мовах з назвою статті та прізвищами авторів, обсягом до 10 рядків і в кінці включають список літератури в алфавітному порядку
(підзаголовки названих розділів вказувати не потрібно) і подаються в двох примірниках.
Кількість ілюстрацій (малюнки, діаграми, фотографії, мікрофотографії) повинна бути мінімальною. 6. Посилання на цитовані джерела в тексті позначаються цифрами у
квадратних дужках, які відповідають прізвищам авторів у списку літератури, наприклад [1,3,6].
Статті необхідно старанно відредагувати і перевірити після машинопису.
Другий примірник статті повинен бути підписаний автором і містити інформацію про домашні адреси усіх авторів, номер телефону.
Не приймаються статті, які були опубліковані або подані в інші редакції.
Рукописи рецензуються і не повертаються.
Стаття, що надіслана автору після рецензії на доопрацювання, повертається в редакцію не пізніше, ніж через 7 днів після одержання. За достовірність інформації та реклами
відповідають автори та рекламодавці.
Адреса редакції: м. Львів, вул. Поліщука, 76, тел. (032) 239-37-06, https://medinstytut.lviv.ua/.
Наукові редактори: д. фарм. н., проф., доктор філософії, Шаповалов Валентин Валерійович
Відповідальний секретар: к. фарм. н, Осинцева А. О. тел (099) 61 62 692
Більш детальна інформація відносно вимог до публікацій розміщена на сайті журналу «Актуальні проблеми медицини, фармації, біології та права»:
http://www.medinstytut.lviv.ua/images/pub7.pdf
Матеріали, які не відповідатимуть вказаним вище вимогам, або надіслані без реєстраційної картки учасника, публікуватися не будуть. Орг комітет залишає за собою
право відбору надісланого матеріалу у відповідності до тематики конференції та вимог оформлення. За зміст матеріалів відповідальність несе автор. Матеріали просимо надсилати
на адресу Оргкомітету конференції до 01.10.2021 р. в 2-х примірниках (один примірник підписується усіма авторами) з електронною копією у форматі MS Word 2000 на диску СD RW, а також експертним висновком про можливість їх опублікування і заповненою реєстраційною карткою учасника.
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