ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА
Кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології
Кафедра фармакології
Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА,
Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради
ТОВ «Академія медичного розвитку»
ГО «Українська асоціація клінічної фармакології та фармакотерапії»
ГО «Соціальна перспектива»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ № 3
ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Маємо честь запросити Вас на XІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію
з міжнародною участю на тему:
«КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ ТА ПЕРСОНАЛІЗОВАНА МЕДИЦИНА: ЯК ЗНАЙТИ ЗОЛОТУ
СЕРЕДИНУ».
Конференція пройшла реєстрацію в УкрІНТЕІ – посвідчення № 492 (від 6.10.2020 р.).
Присвячується 100-річчю Вінницького національного
медичного університету імені М. І. Пирогова

Організаційно-технічна підтримка та інереативне проведення заходу здійснюється на базі сучасної
освітньої платформи ТМ DoctorThinking https://doctorthinking.org/

Строки проведення: Вінниця, 12-13 листопада 2021 року
Формат проведення інтерактивно-дистанційний – на базі освітньої платформи
doctorthinking.org
12 листопада – пленарне засідання + майстер-клас, дискусія,
13 листопада – постерна сесія, реліз матеріалів конференції, резолюція.
Запрошуються: лікарі сімейної практики, лікарі різних спеціальностей, завідувачі
службами медичних центрів, наукові співробітники медичних, фармацевтичних,
навчальних та наукових закладів України та країн світу, фармацевти.
Персоніфіковані Сертифікати з QR кодом та унікальним ID для перевірки на предмет
участі в заході, оформлені згідно критеріїв нарахування балів БПР при атестації
лікарів згідно наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446.

Кількість балів - залежить від формату участі (Див. «Пакети участі»)
ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

• регламентуючі документи та міжнародні рекомендації фармакотерапії;
• актуальні питання та досягнення клінічної, експериментальної фармакології, в різних галузях
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

медицини;
метаболічні коректори різних фармакологічних груп;
доказова медицина, стандарти фармакотерапії;
фармакокінетика, біоеквівалентність, біодоступність лікарських засобів;
небажані лікарські реакції, система фармакологічного нагляду в Україні;
взаємодія лікарських засобів;
індивідуальні питання фармакогенетики;
орфанні захворювання в аспектах терапії;
особливості клінічної фармакології в різних вікових групах;
фармакоепідемологія, фармакоекономіка;
питання викладання клінічної фармакології та фармації відповідно інноваційним технологіям,
підготовка наукових кадрів.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦЯ, МЕХАНІЗМ РЕЄСТРАЦІЇ
Офіційна сторінка з деталями конференції
https://official.doctorthinking.org/pharm-1121
Для участі в конференції необхідна авторизація на платформі. Відвідування заходу,
контроль присутності, участь у дискусії підтвердження та генерація сертифікату
відбувається кожним учасником через особистий профіль на порталі. Довідка щодо

авторизації та замовлення доступу (реєстрації на конференцію) та користування
порталом - https://doctorthinking.org/help/

Доступні Пакети участі
«Базовий пакет» вартістю 120 грн, включає:
• доступ до прямої трансляції конференції 12.10.21
• модливість перегляду щапису протягом 24 год. після початку трансляції
• можливість задавати питання та коментувати захід
• сертифікат учасника 15 балів БПР (одноденна конференція + майстерклас)
«Розширений пакет» вартістю 160 грн, включає:
• доступ до прямої трансляції конференції 12.10.21
• можливість задавати питання та коментувати захід
• доступ до перегляду запису конференції на 21 день
• доступ до постерних матеріалів та збірника публікацій конференції 13.10.21
• сертифікат учасника 20 балів БПР (дводенна конференція + майстерклас)
«Преміум-пакет» вартістю 340 грн – все, що входить у Розширений пакет, плюс
клінічний посібник «Протиінфекційні засоби» (окремо коштує 220 грн)
«Спікер-пакет» - для доповідачів усних та стендових доповідей – участь
безкоштовна (код доступу за узгоженням надає оргкомітет на електронну пошту
безпосередньо напередодні конференції):
• доступ до прямої трансляції конференції 12.10.21
• участь у живій дискусії та обговоренні питань 12.10.21
• доступ до запису конференції на 21 день
• доступ до постерних матеріалів та збірника публікацій конференції 13.10.21
• сертифікат спікера 30 балів БПР (або 20 балів – для доповідачів стендової сесії)
ЗБІРНИК ПУБЛІКАЦІЇЙ (реліз 13.10.2021)
Увага! Термін прийому публікаційних матеріалів у Збірник конференції. –
завершений. Вражені вашою активністю! Матеріали більше не приймаються.
Дякуємо за розуміння. До 01.11.2021 доступна можливість виступу або
стендової доповіді.
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ (ПОСТЕРНА СЕСІЯ),

реліз 13.10.2021

1. Презентація подається разом з заповненою в Анкеті подання персональною інформацією (П.І.Б. та ін., див. веб-сайт
конференції https://official.doctorthinking.org/pharm-1121 (кнопка «Подати стендову доповідь»).

2. Файл презентації прикріплюється до анкети та надсилаються в форматі .ppt . У разі прийняття - протягом 3-діб – ви
отримаєте відповідь.
3. Презентація має бути оформлена в стилі згідно шаблону конференції.
4. Шрифти, що повинні використовуватись у презентації: заголовок - Montserrat ExtraBold, основний текст - Montserrat
Light.
5. Розмір шрифту: заголовок - 65 пт, основний текст - 20-25 пт.
6. Розмір слайдів повинен бути 16:9.
7. Кількість слайдів не повинна перевищувати 10, не включаючи титульний слайд та фінальний слайдзавершення.
8. На початку має бути оформлений титульний слайд з назвою доповіді та П.І.П. доповідача.
9. Термін подачі до 01.11.2021 23:59. Вартість обробки та розміщення прийнятих доповідей – безкоштовно.
10. Подання стендових матеріалів означає згоду на обробку ваших персональних даних та згоду на оприлюднення
ваших на порталі Конференції www.doctorthinking.org
11.
Оргкомітет має право відмовити у розміщенні стендової презентації у разі не дотримання вимог.
12.
Текст наданих презентацій редагуванню не підлягатиме, можливе лише форматування. Доповідачі несуть
повну відповідальність за зміст представлених постерів, достовірність результатів.

Примітка: В структурі презентації всі величини вказуються в одиницях СІ, умовні скорочення та позначення
мають бути розшифровані; Текст не повинен мати синтаксичних і орфографічних помилок. При наборі не
використовувати переноси слів (у т.ч. розставлені вручну).
Слідкувати за правильністю написання індексів у словах. Наприклад: вітаміни (В6, В9, В12 і т. ін.), хімічні
формули (H2S; ССl4, тощо ), іони (Na+, Са2+ і т.д.), ізотопи, математичні вирази та ін. Слова, написані латиною,
виділяти курсивом (C. Albicans, Helicobacter руlоrі тощо).
При вираженні числових діапазонів між цифрами ставиться тире (–), а не дефіс (-), і дефіс не повинен
вживатися з пробілами у якості тире.
Задля того, щоб текст зберігав охайний вигляд при остаточному форматуванні постера, наполегливо
просимо замість звичайного пробілу поряд з цифрами застосовувати нерозривний пробіл (комбінація
клавіш Ctrl+Shift+пробіл) у випадках:
перед і після всіх математичних знаків (+, -, :, ×, ±, <, >, тощо)
перед позначеннями дозувань – нерозривний пробіл (комбінація клавіш Ctrl+Shift+пробіл) (мл/кг, г, мг/кг,
ОД, МО тощо), концентрацій (г/л, ммоль/л тощо), часу (міс., с, хв), відсотків (%), температури (°С), інших
фізичних та математичних величин.

ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ
Щодо участі з усною доповіддю: запрошуємо залишати заявку на сайті (кнопка
«Стати спікером») або звертатися до відповідального наукового організатора в особі
проф. Яковлевої Ольги Олександрівни 097-587-06-51, dr.yakovlevaoo@gmail.com
З питань участі зі стендовою доповіддю у постерній сесії: кафедра клінічної фармації
та клінічної фармакології фармакології ВНМУ:
технічний секретар – Марина Олегівна: astaeva@i.ua, 063-181-01-45
З питань організаційно-інформаційної співпраці з партнерами ТМ DoctorThinking:
(кнопка на сайті «Стати Парнером») або ТОВ «Академія медичного розвитку»
doctorthinkingteam@gmail.com, 067-665-10-85, Олександр Васильович
Сподіваємося на Вашу зацікавленість в обговоренні сучасних досягнень клінічної
фармакології, фармакотерапії та доказової персоналізованої медицини.
Будемо раді зустрічі з Вами!
З повагою,

ОРГКОМІТЕТ

