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Запрошення

Організаційний комітет запрошує Вас та співробітників Вашої установи прийняти участь у
роботі міжнародної мультидисциплінарної науково-практичної конференції “SSP
Conference on the Relationship Between Doctor and Patient in a Pandemic” (“SSP Конференція
про відносини між лікарем і пацієнтом в умовах пандемії”), яка відбудеться онлайн 16
квітня 2022 р. (реєстраційні номери заходу №240217 та №ACA729970), організатор –
естонське наукове видавництво SSP OÜ за участю українського громадського об’єднання
"Асоціація медичного та фармацевтичного права".

Програма конференції включає наступні напрямки:

1. Медицина, медична наука та її підхід до відносин між лікарем і пацієнтом в
умовах пандемії.

2. Фармація, фармацевтична наука та її підхід до відносин між провізором
(фармацевтом) і пацієнтом в умовах пандемії.

3. Проблеми медичної етики в умовах пандемії.

4. Особливості сучасного права в умовах пандемії, з акцентованою увагою до
фармацевтичного та медичного права.

5. Адвокація лікаря, провізора (фармацевта) та пацієнта в умовах пандемії.
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Особливості

Мови конференції: англійська, естонська, українська, російська.

Технічний засіб зв'язку: Google Meet (посилання: https://meet.google.com/cvj-yzph-zfo).

Первинна реєстраційна форма: https://forms.gle/n4RQCxFBD4Xg9H2K8.

Форма участі у конференції: участь в одноденному заході (10 балів), публікація статті в
журналі з імпакт-фактором (30 балів), усна доповідь, що підтверджується програмою
події (70 балів). Наукові статті можуть бути опубліковані онлайн в одному з міжнародних
наукометричних журналів з імпакт-фактором “SSP Modern Pharmacy and Medicine” або
“SSP Modern Law and Practice”.

Кількість можливих доповідачів обмежена регламентом конференції.

Для реєстрації теми доповіді або статті, необхідно заповнити додаткову реєстраційну
форму за посиланням: https://forms.gle/1oZgXDmqPUFEWboY8.

Кінцевий термін реєстрації: 30 березня 2022 р.

Безперервний професійний розвиток

У відповідності до Наказу МОЗ України від 22 лютого 2019 р. №446 з наступними змінами
та доповненнями, за усну доповідь на даному заході нараховується 70 балів
безперервного професійного розвитку, за публікацію статті в журналі з імпакт-фактором
– 30 балів, за участь в одноденному заході – 10 балів (Додаток 5 до Порядку проведення
атестації лікарів).

Контакти

Адреса оргкомітету: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tn 6, 15551,
Estonia.

Е-maіl: info@ssp.ee

Tel: +37257444962

З особливою увагою і сердечною доброзичливістю,

Оргкомітет
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