ВИМОГИ ДО АВТОРІВ
До журналу «Інфузія & Хіміотерапія» подаються роботи,
які не друкувалися раніше і не перебувають на розгляді
щодо публікації в інших видавничих структурах.
Робота повинна мати візу керівника, офіційне направлення та експертний висновок про можливість публікації
від закладу, в якому вона виконана, а також рецензію.
Відповідальність за вірогідність інформації та оригінальність поданих матеріалів покладається на авторів.
У процесі редагування робіт редакція зберігає за собою
право змінювати стиль, але не зміст. Роботи, оформлені
без дотримання вимог редакції, не реєструються.
Відмова від публікації може не супроводжуватися
поясненням її причин і не вважатиметься негативним
висновком стосовно наукової та практичної цінності
роботи. Подані до редакції роботи не повертаються.
Після публікації всі авторські права належать редакції.
Обов’язкові елементи роботи:
1. УДК;
2. повна назва;
3. прізвище (-а) та ініціали автора (-ів);
4. повна назва організації (-й), де працює (-ють) автор (-и);
5. резюме трьома мовами (українською, англійською,
російською);
6. ключові слова;
7. адреса для листування (поштова та/або електронна);
8. ORCID iD авторів (-ів);
9. текст роботи з таблицями та ілюстраціями;
10. перелік посилань (список літератури).
Короткі повідомлення (тези) можуть бути подані без пунктів 5, 6 та 10.
Повні імена авторів, академічні звання та професійні
посади, повні адреси повинні бути представлені на окремій сторінці. Необхідно також зазначити адресу, телефон,
факс та е-mail автора, який отримуватиме кореспонденцію.
Рукопис подається у двох примірниках, надрукованих
з одного боку аркуша через два інтервали гарнітурою
«Times New Roman», 12 пунктів, з відступом від лівого
краю не менше 3 см на білому папері формату А4.
Рукопис може бути написаний українською, або англійською мовою і повинен супроводжуватися 6-8 ключовими словами та резюме (150-200 слів), викладеним
двома мовами (українською, та англійською). У резюме
необхідно чітко зазначити мету, об’єкт і методи дослідження, результати та висновки.
Оригінальні та проблемні роботи повинні бути чітко
структуровані й розбиті на секції із заголовками: вступ;
об’єкт (матеріали) і методи дослідження; результати; дискусія; висновки; подяки; список літературних джерел,
конфлікт інтересів.
Електронний рукопис подається на будь-якому носії
(CD-диск, USB-носій, електронною поштою) у будь-яких
текстових редакторах з обов’язковим зазначенням використаного редактора. Не слід розбивати статтю на окремі
файли. Бажано не робити переносу слів у текстовому
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редакторі. Знаки, що не доступні у текстовому редакторі автора (грецькі літери, математичні формули
та ін.), не бажано писати від руки, краще позначити
уніфікованим кодом (наприклад, альфа, @, # та ін.
для грецької літери α). Список кодів та ключ до них
обов’язково повинні додаватися.
Усі фізичні величини та одиниці слід наводити за SI,
терміни — згідно з анатомічною та гістологічною номенклатурами, назви хвороб — за чинною Міжнародною класифікацією хвороб.
Експериментальні дослідження: слід зазначити вид
(згідно з Міжнародною біологічною номенклатурою),
стать та кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із спричиненням болю тваринам, способи
умертвіння тварин або взяття у них матеріалів для лабораторних досліджень відповідно до «Правил виконання
робіт із використанням експериментальних тварин»,
затверджених наказом МОЗ України.
Літературні посилання в тексті здійснюють шляхом
наведення номерів у квадратних дужках відповідно
до переліку посилань. Можливе також цитування у вигляді:
«...на думку I.I. Іванова та співавторів [4]...».
Усі посилання, наведені в роботі, повинні бути представлені в кінці тексту в списку першоджерел, поданому
на окремих сторінках (надрукованому через два інтервали), оформленому відповідно до Ванкуверського стилю.
Докладну інструкцію можна знайти за посиланням:
українською:
http://ru.incure.info/news/vankuver_21.html
англійською:
http://incure.info/news/vankuver_21.html
Ілюстрації
Ілюстрації подаються у двох примірниках у формі, доступній для репродукції. Ілюстрації нумеруються арабськими
цифрами на звороті в порядку їх розміщення в тексті:
рис. 1, рис. 2 тощо. Лінії повинні наводитися чорним.
Написання букв має бути чітким, адекватного розміру для
зручності читання після зменшення зображення.
На зворотному боці всіх ілюстрацій повинні бути наведені прізвище (-ща) автора (-ів), назва роботи, позначки
«верх», «низ» м’яким простим олівцем.
Таблиці
Таблиці цифрових даних друкуються через два інтервали
на окремих сторінках, вони повинні мати заголовки
і бути пронумеровані арабськими цифрами (табл. 1,
табл. 2 тощо).
Примірники
Автору (-ам) надаються 3 примірники журналу, в якому
надрукована його (їх) робота.
Адреса редакції:
10, вул. М. Амосова, м. Київ, 03038, Україна.
Електронна адреса: info@incure.info
Тел.: +380665134849
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REQUIREMENTS FOR AUTHORS
The “Infusion & Chemotherapy” accepts works that have
not been published before and are not being considered for
publication in other publishing structures.
The work should have a visa of the head, an official
direction and an expert opinion about the possibility of
publication from the institution in which it was performed,
as well as a review.
The responsibility for the reliability of the information
and the originality of the submitted materials lays on the
authors. In the process of editing works, the editor retains
the right to change the style, but not the content. Works
executed without observance of editorial requirements will
not be registered.
Refusal to publish may not be accompanied by an explanation of its causes and will not be considered as
a negative conclusion regarding the scientific and practical
value of the work. Works, submitted to the editorial office
will not be return. After publication, all copyrights belong
to the editorial office.
Required Elements of Work:
1. UDC;
2. full name of scientific work;
3. the surname (s) and initials of the author (s);
4. full name of the organization (s) where the author (s) is
working;
5. summary in three languages (in Ukrainian, English, Russian);
6. keywords;
7. address for correspondence (postal and/or electronic);
8. ORCID iD;
9. text of work with tables and illustrations;
10. references list.
Short messages (theses) can be submitted without items
5, 6 and 10.
Full author names, academic titles and professional positions, full addresses must be presented on a separate page.
It is also necessary to indicate the address, telephone, fax
and E-mail of the author who will receive correspondence.
The manuscript should be prese nted in two copies,
printed on one side of the sheet in two intervals with the
”Times New Roman” headset, 12 points, with a margin of at
least 3 cm on the white paper of the A4 format.
The manuscript can be written in Ukrainian or English
and should be accompanied by 6-8 key words and a summary (150-200 words), which is presented in two languages
(in Ukrainian and in English). The summary should clearly
indicate the purpose, object and methods of research, findings and conclusions.
The original and problem work should be clearly structured and broken into section titles: introduction; object
(materials) and methods of research; results; discussion;
conclusions; express gratitude; list of literary sources, conflict of interests.
An electronic manuscript can provided on any medium
(CD-ROM, USB-media, e-mail) in any text editor with the
obligatory indication of the used editor. The author should
not split the article into separate files. It is advisable not
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to wrap words in text editor. Signs that are not available
author’s text editor (Greek letters, mathematical formulas,
etc.), should not be written by hand, it is better to label them
with unified code (for example, alpha, @, #, etc. for the Greek
alphabet α). The list of codes and the key must be added.
All physical quantities and units should be given
a cco r d i n g to S I , te r m i n o l o g y – a cco r d i n g to t h e
anatomical and histological nomenclatures, the names
of the diseases – according to the current International
Classification of Diseases.
Experimental studies: the species (according to the International Biological Nomenclature), the sex and number
of animals, the methods of anesthesia during manipulations related to animal pain, methods of killing animals, or
the taking of materials for laboratory testing in accordance
with the “Rules for the performance of work on using experimental animals”, approved by the order of the Ministry
of Health of Ukraine, Directive 2010/63/EU, or according
to author’s local Animal testing regulations.
Literature references in the text are carried out by
drawing numbers in square brackets according to the list
of references. It is also possible to quote in the form:
“… according to I. I. Ivanov and co-authors [4] … ”.
All the links in the work should be presented at the
end of the text in the list of primary sources appearing
on separate pages (printed in two intervals), drawn up in
accordance with the Vancouver style. Detailed instructions
can be found at the link:
Ukrainian:
http://ru.incure.info/news/vankuver_21.html
English:
http://incure.info/news/vankuver_21.html
Illustrations
Two copies of illustrations should be presented
in a form available for reproduction. Illustrations are
numbered in Arabic numerals on the back in the order
of their placement in the text: fig. 1, fig. 2 and so on.
The lines should be black. Writing of the letters should
be clear, of adequate size, easy for reading after image
size reduction.
On the reverse side of all illustrations should be given
the surname (s) of the author (s), the name of the work,
the marks “top”, “bottom” with a soft simple pencil.
Tables
The tables with digital data are printed in two intervals
on separate pages, they must have headers and be numbered with Arabic numerals (table 1, table 2, etc.).
Copies
The author (s) will be provided with 3 copies of the magazine, in which his (their) work is published.
Editorial Address:
10, M. Amosova str., Kyiv, 03038, Ukraine.
E-mail: info@incure.info
Tel.: +380665134849
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