Шановні колеги!
Інформуємо Вас, що 20 травня 2016 року
на базі Національного фармацевтичного університету
відбудеться Х Науково-практична конференція з міжнародною участю
"УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ"
Організатор конференції: кафедра управління якістю НФаУ
Тематичні напрямки конференції:
1. Тенденції та перспективи розвитку забезпечення й управління якістю в фармації.
2. Стандартизація і забезпечення якості на етапах життєвого циклу лікарських засобів
(від розробки й досліджень – до виробництва, реалізації та застосування).
3. Формування і впровадження систем управління якістю (QMS) та інтегрованих систем
управління (IMS) на хіміко-фармацевтичних і біотехнологічних підприємствах.
4. Підготовка кадрів з контролю, забезпечення та управління якістю для фармацевтичної
сфери галузі охорони здоров’я.
5. Організація та удосконалення діяльності підрозділів з управління якістю на
фармацевтичних підприємствах.
6. Управління ризиками для якості фармацевтичної продукції.
7. Моніторинг та аналіз результативності фармацевтичних систем якості (PQS).
8. Аудити (самоінспекції) на підприємствах фармацевтичного сектору.
9. Діяльність з кваліфікації (приміщень, обладнання, систем) і валідації (технологічних
процесів, процесів очистки, аналітичних методик) на фармацевтичних підприємствах.
10. Забезпечення якості вимірювань у лабораторіях з контролю якості лікарських засобів.
11. Регуляторна діяльність у сфері обігу лікарських засобів.
12. Управління якістю у практиці аптечних закладів і дистриб'юторських компаній.
Додаткова тематика можлива, але її необхідно обговорювати з оргкомітетом.
Конференція проводиться за участю фармацевтичних підприємств, регуляторних
органів, наукових установ та навчальних закладів.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Орієнтовна програма роботи конференції
20 травня 2016 року
09.30-10.00 – реєстрація учасників конференції на кафедрі управління якістю НФаУ
(вул. Валентинівська (Блюхера), 4, навчально-виробничий корпус НФаУ, кабінет № 35).
10.00 – 10.30 – відкриття конференції, привітання організаторів,
10.30 – 12.45 – виступи учасників конференції,
12.45 – 13.00 – кава-брейк,
13.00 – 15.30 – виступи учасників конференції,
15.30 - 16.00 – закриття конференції, підбиття підсумків, обмін думками.
Для участі у роботі конференції необхідно надіслати електронною поштою на адресу
оргкомітету qualityconferencenuph@gmail.com:

заявку на участь у конференції із зазначенням форми участі (публікація тез,
безпосередня участь у конференції як слухача, виступ з доповіддю);

тези доповідей.
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Форма заявки на участь у Х Науково-практичній конференції
"Управління якістю в фармації":
Прізвище, Ім'я, По-батькові, науковий ступінь, вчене звання (за наявності).
Місце роботи (навчання), посада.
контактна адреса, контактний телефон, е-mail.
Форма участі, назва доповіді (тез)
Оргкомітет конференції "Управління якістю в фармації" знаходиться за адресою:
Національний фармацевтичний університет, Кафедра управління якістю, 61168, м. Харків,
вул. Валентинівська (Блюхера), 4, кабінет № 35 (проїзд від залізничного і автовокзалів на
метро до станції «Студентська».), сайт www.quality.ucoz.ru, тел:. (0572) 68-56-71,
відповідальна особа: доц. Губін Юрій Іванович, тел.: (050) 400-94-65.
Для включення у програму і збірник тез конференції розглядаються матеріали,
надіслані електронною поштою або передані на CD в Оргкомітет до 05 травня 2016 року.
Демонстраційні матеріали (слайди доповідей у форматі MS PowerPoint версії від 2007)
необхідно надіслати на адресу qualityconferencenuph@gmail.com до 15 травня 2016 року.
Вимоги до оформлення матеріалів:
1.
Текст тез обсягом 1 або 2 повні сторінки повинен бути набраний на одному
боці аркуша формату А4 в редакторі Microsoft Office Word версії 2003-2016; шрифт – Times
New Roman; кегель – 12; міжрядковий інтервал 1,1; усі поля по 2 см.
2.
Тези мають публікуватися вперше, бути оформлені лаконічною науковою
мовою, містити всі необхідні атрибути наукової публікації, як показано нижче:
Зразок оформлення тез:
НАЗВА МАТЕРІАЛІВ ЗАГОЛОВНИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ
Прізвище та ініціали авторів (Петров А.В., Васильєв В.І.*) - курсивом
Назва організації 1, місто (наприклад: ТОВ «Підприємство_1, м. Харків)
*Назва організації n, місто (наприклад: ПАТ «Підприємство_n», м. Київ)
Через пустий рядок текст тез шрифтом Times New Roman з інтервалом 1,1 між
рядками і відступами по 1,25 см на початку кожного нового абзацу.
Посилання на джерела інформації слід робити по тексту у короткому вигляді без
винесення джерел в кінець тексту. Тези повинні містити короткий опис проблеми, що
вирішується, обґрунтування актуальності й мети дослідження, предмет і задачі дослідження,
власні пропозиції автора(ів), очікувану чи фактичну практичну значущість пропозицій,
висновки і перспективи подальших досліджень. Матеріал має бути логічно побудований і
являти собою коротке, але змістовне повідомлення про одну з актуальних проблем у сфері,
що охоплюється напрямками роботи конференції.
3.
Рисунки необхідно вставляти у текст тез у форматах JPG, TIF, GIF. Для
математичних формул бажано використовувати вбудований у Word редактор MS Equation.
Матеріали, оформлені з порушенням вищезазначених вимог,
не публікуватимуться!

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
ТА СПОДІВАЄМОСЯ НА ПОДАЛЬШУ СПІВПРАЦЮ!
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