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Контактні особи:
•	Єфімцева	Тетяна	Костянтинівна,		

тел.:  (044) 284-53-65,  
e-mail: tatyana@pharma-center.kiev.ua  
(заявки на доповіді);

•	Ковтун	Людмила	Іванівна,		
тел.: (044) 284-53-65, тел./факс: 284-82-51,  
e-mail: ifcr@company.org.ua  
(реєстрація, тези доповідей);

•	Думенко	Тетяна	Михайлівна,		
тел.: (044) 284-53-65, тел./факс: 284-82-51  
(реєстрація, бронювання готелю); 

•	Булах	Вікторія	Вікторівна,		
тел./факс:	(044) 501-64-80, 8 (050) 357-94-24  
(питання щодо оплати). 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

12

ТЕЗИ
Тези необхідно надіслати до 15 квітня 2008 р. 
на паперовому та електронному носіях  
(3,5-дюймова дискета) на адресу оргкомітету 
або електронною поштою: ifcr@company.org.ua 
з приміткою «на конференцію». 

Правила оформлення тез
Параметри сторінки: розмір паперу — А4, 
орієнтація — книжна, всі поля — 2,5 см. Редак-
тор — MS WORD, шрифт — Times New Roman, 
розмір — 12 пт, міжрядковий інтервал — оди-
нарний. Обсяг — не більше однієї сторінки. Тези 
не повинні містити таблиць, графіків, списку 
літератури. Прізвища та ініціали авторів і назви 
тез друкуються  напівжирним шрифтом, заклад 
та місто — звичайним, наприклад:

Іванченко І.І., Сидоров С.С.
Особливості проведення клінічних 

випробувань антиаритмічних  
лікарських засобів

Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України, 
Харків

Публікація тез — безкоштовно.
Тези, що не відповідають тематиці конференції або оформ-
лені не за правилами, опубліковані не будуть.

Інформація про сплату  
організаційного внеску

Організаційний вне-
сок за участь однієї 

особи* 

Участь тільки у кон-
ференції 23–24 жовт-

ня 2008 р.

Участь у конфе-
ренції та майс-
тер-класі/семі-

нарі  22–24 жовтня 
2008 р.

Для всіх учасників 1300 грн. 1600 грн.
Для членів МФКД** 900 грн. 1200 грн.
*Організаційний внесок передбачає участь у роботі конференції, отриман-
ня матеріалів конференції, харчування (обіди, кава), святковий фуршет; 
**МФКД не є платником ПДВ. 

Термін сплати організаційного внеску — до 1 вересня 2008 р.

ДОПОВІДІ

Заявки на доповіді згідно з тематикою 
конференції надсилати на адресу оргкомітету 
до 30 березня 2008 р.



ЗА СПОНСОРСьКОЇ ПІДТРИМКИ

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Державний фармакологічний центр 
МОЗ України

Міжнародний фонд клінічних 
досліджень

• Нормативні аспекти регулювання клінічних  
випробувань в Україні 

• Клінічні дослідження оригінальних та 
генеричних лікарських засобів 

• Забезпечення якості клінічних випробувань
• Етичні питання проведення клінічних 

випробувань
• Моніторинг побічних реакцій на лікарські 

засоби під час проведення клінічних 
випробувань  

• Шляхи удосконалення роботи дослідника
• Особливості проведення клінічних випробувань 

лікарських засобів в онкології, психіатрії, 
педіатрії та ін.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

включатиме пленарні лекції та актові доповіді, 
проведення круглих столів.
Мови конференції: українська, російська.
Технічне забезпечення: мультимедійний 
проектор, ноутбук, оверхед, мікрофонна система.

РЕЄСТРАЦІЯ

Для участі в роботі другої науково-практичної 
конференції «Клінічні випробування 
лікарських засобів в Україні» необхідно 
надіслати на адресу оргкомітету реєстраційну 
форму учасника конференції (поштою, факсом 
або електронною поштою).
Прийом заявок на участь у роботі конференції 
закінчується 1 вересня 2008 р.

Конференція відбудеться 23–24 жовтня 2008 р.  
у Києві в конгрес-холі «Президент-готелю «Київський» 

за адресою: вул. Госпітальна, 12  
(ст. М «Палац спорту») 

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ  
КОЛЕГО!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі дру-
гої науково-практичної конференції «Клінічні 
випробування лікарських засобів в Україні».

На першій науково-практичній конференції 
«Клінічні випробування лікарських засобів в 
Україні», що відбулася 2–3 листопада 2006 р. 
в Києві, було виявлено широке коло питань, 
які потребують подальшого опрацювання, 
обговорення та вирішення. За час, що минув 
після першої конференції, в Україні відбулися 
певні зміни в сфері нормативних вимог щодо 
проведення клінічних випробувань лікарських 
засобів як основного джерела доказової меди-
цини. Значного поширення набувають правила 
Належної клінічної практики як стандарт про-
ведення клінічних випробувань.

Для обговорення цих питань запрошуємо 
Вас взяти участь у роботі другої науково-прак-
тичної конференції «Клінічні випробування 
лікарських засобів в Україні».

Цей науковий форум включений до Реєстру 
з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-прак-
тичних конференцій, які проводитимуться у 
2008 р., затвердженого Міністерством охоро-
ни здоров’я та АМН України. Запрошення від 
оргкомітету конференції на основі постанови 
Кабінету Міністрів України від 20.11.1991 р. 
№ 332 є підставою для відрядження.

ОРГКОМІТЕТ

Реєстрація учасників конференції відбудеться 
23.10.2008 р. о 8:00  

у конгрес-холі «Президент-готелю «Київський»

ДОДАТКОВА НАВЧАльНА ПРОГРАМА

Оргкомітет конференції запрошує взяти участь  
у майстер-класі або семінарі, які проводитимуться 
напередодні конференції — 22 жовтня 2008 р.  
в конференц-центрі «Президент-готелю 
«Київський» з 12:30 до 18:00.
Майстер-клас. Забезпечення якості клінічних 
випробувань: підготовка СОП, моніторинг 
досліджень.
Семінар. Належна клінічна практика (GCP).

Реєстрація учасників майстер-класу та семінару 
відбудеться 22.10.2008 р. об 11:30 у конференц- 

центрі «Президент-готелю «Київський» 


