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Dear colleagues,

Të dashur kolegë,

with this announcement you are invited to
participate in the Second International Conference
of Pharmacy, in Prizren, where will be discussed
achievements, challenges and the perspective in
general in the field of pharmacy and medicine.
After very successful˝ of first conference in
Prishtina in 2012, organizing committee received
many requests for the organization of the 2nd
Conference, for which are final preparations.

me anë të këtij njoftimi ju ftojmë të merrni pjesë në
Konferencën e Dytë Ndërkombëtare të Farmacisë,
në Prizren, për të diskutuar arritjet, vështirësitë
dhe perspektivën e përgjithshme në fushën e
farmacisë dhe mjekësisë. Pas Konferencës së parë
shumë të suksesshme në Prishtinë, këshilli i organizimit morri shumë kërkesa për organizimin e
Konferencës së Dytë, për të cilën tashmë i bëjmë
përgatitjet e fundit.

Second International Conference of Pharmacy
will be held from 19 until 21 September 2014, in
Prizren, a city of exceptional history and culture.

Konferenca e Dytë Ndërkombëtare e Farmacisë
do të mbahet nga 19 deri 21 shtator 2014, në Prizren,
qytetin me histori dhe kulturë të jashtëzakonshme.

Your hosts, except Institute for Pharmaceutical
Research and Development, IHZhF, will be Faculty
of Pharmacy of Tirana, Medicinal Agency of
Kosovo, Kosovo Pharmaceutical Association, and
the conference will be held under the patronage
of the European Federation for Pharmaceutical
Sciences (EUFEPS) and the Ministry of Health of
the Republic of Kosovo.

Nikoqirët tuaj, përveç Institutit për Hulumtim
dhe Zhvillim Farmaceutik, IHZhF, do të jenë
Fakulteti i Farmacisë i Tiranës, Agjencia Medicinale
e Kosovës, Shoqata Farmaceutike e Kosovës, kurse
konferenca do të zhvillohet nën kujdesin e veçantë
të Federatës Evropian për Shkencat Farmaceutike
(EUFEPS) dhe Ministrisë së Shëndetësisë të
Republikës së Kosovës.

Rapid contemporary developments in Europe,
although with much difficulties and delays, thanks
to actors efforts, bring closer our practice with the
last developments. Also, a major role represents
the active communication and exchange of
experiences with our colleagues who are working in
the pharmacy services in the developed countries,
such as Germany, Switzerland, Slovenia, America,
Turkey and Italy. Their commitment certainly
deserves our admiration and praise.

Tek ne, zhvillimet e hovshme bashkëkohore
në Evropë, edhe pse me shumë vështirësi
dhe vonesë, falë përpjekjeve tona, përafrojnë
praktikën tonë me atë evropiane. Po ashtu, një rol
të pazëvendësueshëm paraqet komunikimi aktiv
dhe këmbimi i përvojave me kolegët tanë të cilët
punojnë në shtetet me farmaci të zhvilluara, siç
janë Gjermania, Zvicra, Sllovenia, Amerika, Turqia
dhe Italia. Ky angazhim i tyre gjithsesi meriton
përshëndetjet dhe admirimet tona.

Exchange of experiences through colleagues
of the countries in the region offers benefits for
all in terms of better understanding the Balkan
specific circumstances within the pharmaceutical
developments. We wish that conference
participants will build new professional networks
and friendships.

Këmbimi i përvojave mes kolegëve të shteteve të
rajonit ndihmon shumë në kuptimin e zhvillimeve
farmaceutike në rrethanat specifike ballkanike.
Uroj që pjesëmarrësit të krijojnë lidhje të reja
profesionale dhe miqësore, duke hapur shtigje
të bashkëpunimit rajonal për zhvillimin më të
shpejtë të farmacisë.

Organizing committee will do the utmost to be
very useful and enjoyable your stay in Prizren.
Welcome in historical Prizren with picturesque
views.

Këshilli organizues do të bëjmë të pamundurën
që qëndrimi i juaj në Prizren të jetë shumë i
dobishëm dhe i këndshëm. Ju mirëpresim në
Prizrenin historik me pamje piktoreske.

Zehadin Gashi
Conference President

Zehadin Gashi
Kryetari i konferencës
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Programframework
Framework
Program
Pharmaceutical legislation
Good Pharmacy Practice
Good Manufacturing Practice
Good Laboratory Practice
Good Clinical Pharmacy Practice
Pharmacovigilance
Pharmacognosy
Pharmacoeconomics
OTC drugs

Attendance
The right to participate have pharmacists, doctors, students, pharmacy and
nursing technicians, pharmaceutical
producers and distributors.

Conference Registration

Programi
kornizë
Programi
kornizë
Legjislacioni farmaceutik
Praktikat e mira në barnatore
Praktikat e mira në prodhim
Praktikat e mira në laborator
Praktikat e mira në farmacinë klinike
Farmakovigjilenca
Farmakognozia
Farmakoekonomia
Barnat pa recetë

Pjesëmarrja
Të drejtë pjesëmarrjeje kanë farmacistët,
mjekët, studentët, teknikët e farmacisë
dhe të infermierisë, prodhues dhe distributorë farmaceutikë.

Regjistrimi në konferencë

The registration process can be
completed until September 1th, 2014
by following E-mail adress:
ihzhf@yahoo.com or www.ihzhf.org

Procesi i regjistrimit mund të bëhet
deri më 1 shtator 2014 përmes adresës
vijuese:

Upon completion of the registration, you
will receive a written confirmation.

Pas kompletimit të regjistrimit, ju do të
merrni një konfirmim me shkrim.

Since the last conference has
been fully booked, we suggest
an early registration.

Meqë rezervimet në konferencën e fundit janë kryer të gjitha, ju sugjerojmë që
të bëni sa më herët regjistrimin.

From 1st International Conference 2012.
718 participants, from 15 countries.

ihzhf@yahoo.com ose www.ihzhf.org

Nga Konferenca 1rë Ndërkombëtare 2012.
718 pjesëmarrës, nga 15 shtete.
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Abstracts for submitting abstracts
Instructions

Abstraktet
Udhëzime
për dorëzimin e abstrakteve

Abstracts should be submitted in the
language of the author and English.

Abstraktet duhet të dorëzohen në gjuhën
e autorit dhe në gjuhën angleze.

The Abstracts should be written based
on the general terms – including the
most accurate and informative title of
the paper, full first and last name of each
author (at most three co-authors), the
name of the institution where the work is
performed.

Abstraktet duhet të shkruhen sipas
rregullave të përgjithshme – të përmbajë
titullin sa më të saktë dhe informativ
të punimit, emrin dhe mbiemrin e plotë
të çdo autori (më së shumti tre koautorë), emrin e institucionit ku është kryer
punimi.

The abstract should be short, no more
than 150 words or 15 lines.

Abstrakti duhet të jetë i shkurtër, jo më
shumë se 150 fjalë ose 15 rreshta.

The abstract contains overview of the
topic, the purpose of the paper, material and the methods, results and major
conclusions without citations from the
literature.

Abstrakti përmban vështrimin e
përgjithshëm të temës, qëllimin e punimit,
materialin dhe metodat e punës, rezultatet dhe përfundimet kryesore, pa citate
nga literatura.

Under the Abstract should be written
2-5 keywords or phrases that are essential for the identification and classification
of the content of the paper.

Nën Abstrakt shënohen 2-5 fjalë ose
fraza të shkurtra kyçe, që janë thelbësore
për identifikimin dhe klasifikimin e përmbajtjes së punimit.

Submission deadline for abstracts is
August 1st, 2014, and the answer to received papers is August 15th 2014.

Afati i dorëzimit të abstrakteve është 1
gusht 2014, kurse përgjigjja për pranimin
e punimeve është 15 gusht 2014.

For positive responses, the complete
presentation should be submitted until
September 1st, 2014.

Në rast të përgjigjes pozitive, prezantimi i plotë duhet të dorëzohet deri më
1shtator 2014.

Time for scientific presentation is 30
minutes, while for other oral presentations is 15 minutes.

Koha për prezantimet shkencore është
30 minuta, ndërsa prezantimet tjera orale
15 minuta.

All submitted papers will be reviewed
by the Scientific Committee. Scientific
papers are subject to edition and linguistic corrections. Papers that do not meet
criteria and are rejected from reviewer
commission will be returned to the authors.

Të gjitha punimet shqyrtohen nga
Komiteti Shkencor. Punimet shkencore
i nënshtrohen recensionit dhe
redaktuarës gjuhësore. Punimet që
nuk i plotësojnë kriteret si dhe ato që i
refuzon komisioni recensues i kthehen
autorit.

Abstracts should be submitted in
e-format and emailed to the address:
ihzhf@yahoo.com

Abstraktet dorëzohen në formë elektronike dhe dërgohen në emailin:
ihzhf@yahoo.com

Publication of abstracts
Abstracts of the works will be published in
form of the books of abstracts.

Publikimet e Abstrakteve
Abstraktet e punimeve do të botohen në
formën e librit të abstrakteve.
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General notifications

Njoftime të përgjithshme

Registration fee can be done in two
ways:

Regjistrimi i pjesëmarrësve mund të
bëhet në dy mënyra:

Through banking or cash payment at the
conference venue.

Përmes xhirollogarisë-online dhe në
arkën e konferencës.

The banking payment details are:

Pagesa mund të bëhet në:

TEB Bank Kosovo,

Bankën TEB, Kosovë

SWIFT Code: TEBKRS22

Kodi i SWIFT-it/BIC: TEBKRS22

Beneficiary name:
Instituti për Hulumtim dhe Zhvillim
Farmaceutik

Emri i përfituesit:
Instituti për Hulumtim dhe Zhvillim
Farmaceutik.

Account number:
20-28-0000482403-94 (EUR).

Llogaria e përfituesit:
20-28-0000482403-94 (EUR).

Beneficiary address:
Instituti për Hulumtim dhe Zhvillim
Farmaceutik
Brigada 123 Street n.n.
Prizren, 20000, Republic of Kosova

Adresa e përfituesit:
Instituti për Hulumtim dhe Zhvillim
Farmaceutik
Rruga Brigada 123 p.n., Prizren, 20000,
Republika e Kosovës.

Completed registration form along with
the scanned bank receipt (in which
should be written the name and surname
of the participant, and the note “the participation fee for the conference”) should
be emailed to:

Forma e plotësuar për regjistrim, së
bashku me formën e skanuar të fletëpagesës (në të cilën duhet të jetë i shkruar
emri dhe mbiemri i kryesit të pagesës, si
dhe të ceket ”pagesa për pjesëmarrje në
konferencë’’), dërgohet në emailin:

ihzhf@yahoo.com.

ihzhf@yahoo.com

Participation Fee

Pagesa për pjesëmarrje

Pharmacist/Physician 50/60* EUR

Farmacist/mjek		

50/60* EUR

Technician		

30/40* EUR

Teknik			30/40* EUR

Student		

15/20* EUR

Student		

15/20* EUR

*For payments after September 1st, 2014.

*Për pagesat pas datës 1 shtator 2014

The participation fee includes written
documentation and conference materials, refreshments, lunch, dinner as well
as accredited certificate by BEZHVP.

Pagesa përfshinë materialet e shkruara
dhe dokumentacionin e konferencës, pijet freskuese, dreka, darka dhe certifika
e akredituar nga BEZHVP.
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Accreditation

Akreditimi

Participant awarded the accreditation
points in the certificate depending on
their participation (percentage) in the presentations, which will be recorded with
encrypted badges.

Pjesëmarrësit në certifikatë do t’i shkruhen pikët e akreditimit në varësi prej
pjesëmarrjes (përqindjes) në prezantime,
të cilat do të evidentohen me bexhat e
koduara.

The conference is accredited by BEZHVP
– Ministry of Health.
Accreditation in Ministry of Health of
Albanian is in processing.

Konferenca është e akredituar nga
BEZHVP - Ministria e Shëndetësisë.
Akreditimi në Shqipëri është në
procedurë.

Participants badges

Bexhat për pjesëmarrës

Conference participants will have the
badges, with the barcode which every
participants presentation will be recorded.

Pjesëmarrësit e konferencës do të kenë
bexhat, të cilët do të përmbajnë barkodin
me të cilin do të regjistrohet çdo prezantim i pjesëmarrësit.

Badges and
conference materials delivery:

Marrja e bexhave dhe
materialit të konferencës:

September 19th, 2014, 8:00 to 9:45

19 shtator 2014, 8:00 - 9:45

Conference Program Opening
September 19th, 2014, 18:00

Conference Language
The conference language is English
and Albanian. The translation service is
provided.

Events

Hapja e konferencës
19 shtator 2014, 18:00

Gjuha e konferencës
Gjuha e konferencës është gjuha
angleze dhe shqipe. Përkthimi është
i siguruar.

Ngjarje

Welcome Evening
September 19th, 2014, 20:00
The Congress lunch
September 20th, 2014, 14:00
Gala dinner with special event
September 20th, 2014, 20:00

Mbrëmje e mirëseardhjes
19 shtator 2014, 20:00
Dreka e kongresit
20 shtator 2014, 14:00
Darka solemne e kongresit
20 shtator 2014, 20:00

Registration & Information
Do not hesitate to contact us for further
information
Instituti për Hulumtim dhe Zhvillim
Farmaceutik
Brigada 123 Street n.n.
Prizren, 20000,
Republic of Kosova
Ph:+377 44 960 555
E-mail: ihzhf@yahoo.com
www.ihzhf.org

Regjistrimi dhe informimi
Mos hezitoni që të na kontaktoni për
informacion shtesë
Instituti për Hulumtim dhe Zhvillim
Farmaceutik - IHZhF
Rruga “Brigada 123” pn.
Prizren, 20000
Republika e Kosovës
Tel:+377 44 960 555
Email: ihzhf@yahoo.com
www.ihzhf.org

