МЕДИЧНЕ ЦИТУВАННЯ:
ПУТІВНИК NLM ДЛЯ АВТОРІВ, РЕДАКТОРІВ І ВИДАВЦІВ
К.Петріас (автор), Д.Вендлінг (редактор)
Джерело: Patrias K, author; Wendling D, editor. Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers [Internet]. 2nd edition. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007-.
Bookshelf ID: NBK7282
Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256

Розділ 3. Публікації матеріалів конференцій
(продовження розділу, опублікованого в попередніх випусках)
Загальні правила для видань
Позначте видання / інформацію, що цитується у випадку, якщо матеріали опубліковані у
більш ніж одному виданні або редакції
Скорочуйте загальні слова (див. правила
скорочень для видань нижче)
Позначайте великою літерою лише перше
слово у інформації видання, власне іменники та
прикметники
Номери, що представлені у виданнях, необхідно позначати арабськими чисельними. Наприклад: другий як 2ий та III як 3й
Наприкінці інформації про видання необхідно поставити крапку
Правила скорочень для видань
Загальні слова у інформації про видання,
можуть бути скорочені наступним чином:

Додаткову інформацію про скорочення див.
у ISO 832:1994 - Правила для скорочення бібліографічних термінів.
Наприкінці скорочених слів, а також всієї
інформації про видання необхідно ставити крапку
3rd rev. ed.
1st Engl. ed.
Спеціальні правила для видань
Правила скорочень для видань
Загальні слова у інформації про видання,
можуть бути скорочені наступним чином:
Слово

Скорочення

edition

ed.

Слово

Скорочення

abbreviated abbr.

edition

ed.

abridged

abr.

abbreviated abbr.

American

Am.

abridged

abr.

augmented augm.

American

Am.

authorized authoriz.

augmented augm.

English

Engl.

authorized authoriz.

enlarged

enl.

English

Engl.

expanded

expand.

enlarged

enl.

illustrated

ill.

expanded

expand.

modified

mod.

illustrated

ill.

original

orig.

modified

mod.

reprint(ed) repr.

original

orig.

revised

rev.

reprint(ed) repr.

special

spec.

revised

rev.

translation transl.

special

spec.

translated

translation transl.
translated

Додаткову інформацію про скорочення див.
у ISO 832:1994 - Правила для скорочення бібліог-
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рафічних термінів.
Наприкінці скорочених слів, а також всієї
інформації про видання необхідно ставити крапку
3rd rev. ed.
1st Engl. ed.
Неанглійські слова для видань
Для інформації про видання, що представлена латинськими літерами (французька, німецька, іспанська, італійська тощо):
Необхідно вказати мову оригіналу
Загальні слова у інформації про видання необхідно скорочувати, якщо мова є зрозумілою
Великими літерами необхідно позначати
тільки перше слово та власні іменники, окрім
випадків коли дана мова не вимагає написання
великими літерами інших слів
Не зважайте на діакритичні знаки, наголоси
і спеціальні символи у словах. Це правило ігнорує деякі умовні позначення у неанглійських
мовах з метою спрощення правил для публікаціях англійською мовою.
Літери, позначені діакритичними знаками та
наголосами, необхідно вказувати без спеціальних
позначень
Å позначайте як A
Ø позначайте як O
Ç позначайте як C
Ł позначайте як L
à позначайте як a
ĝ позначайте як g
ñ позначайте як n
ü позначайте як u
Дві або більше букв, що надруковані як єдине ціле (ліговані букви), необхідно позначати
двома окремими літерами:
æ позначайте як ae
œ позначайте як oe
Не переводьте числа або числа словами у
арабські чисельники, як це практикується для
англомовних видань. Це допомагає з незнайомою
мовою, а також дозволяє уникнути незручних
конструкцій.
Видання необхідно відокремлювати від власне назви пробілом
Зберігайте розділові знаки, що використовувались у інформації про видання
Наприкінці скорочених слів, а також всієї
інформації про видання необхідно ставити крапку
Приклади:
Ed. 1a.
5. ed. interamente riv. e aggiornata.
2. ed. veneta.
Nuova ed.
Seconda ed.
4a ed. rev. e ampliada.
2° ed. ampliada y actualizada.
Для інформації про видання кирилицею,
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грецькою, арабською, на івриті або корейською
мовами:
Інформацію про видання необхідно представити латинськими буквами. Авторитетний
ресурс для латинізації ALA-LC Romanization
Tables.
Загальні слова, що використовуються у інформації про видання, необхідно скорочувати,
якщо мова є зрозумілою
Великими літерами необхідно позначати
тільки перше слово та власні іменники, окрім
випадків коли дана мова не вимагає написання
великими літерами інших слів
Не зважайте на діакритичні знаки, наголоси
і спеціальні символи у словах. Літери, позначені
діакритичними знаками та наголосами, необхідно вказувати без спеціальних позначень. Це правило ігнорує деякі умовні позначення у неанглійських мовах за для спрощення правил для
публікації англійською мовою.
Наприклад: ĉ або ç позначайте як c
Числа або числа словами не замінюйте арабськими чисельниками, як це практикується для
англомовних видань. Це допомагає з незнайомою
мовою, а також дозволяє уникнути незручних
конструкцій.
Видання необхідно відокремлювати від власне назви пробілом
Необхідно залишати розділові знаки, що використовувались у інформації про видання
Наприкінці скорочених слів, а також всієї
інформації про видання необхідно ставити крапку
Приклади:
Izd. 3., perer. i dop.
2. dopunjenoizd.
2. ekd. epeux.
3. ekd.
Для інформації про видання, що викладена
символьною мовою, такою, як китайська та
японська:
Необхідно транслітерувати або перекладати
слова про видання
Жодного слова не можна скорочувати або
випускати
Необхідно використовувати систему заголовних літер для конкретної мови
Не зважайте на діакритичні знаки, наголоси
і спеціальні символи у словах. Літери, позначені
діакритичними знаками та наголосами, необхідно вказувати без спеціальних позначень. Це правило ігнорує деякі умовні позначення у неанглійських мовах за для спрощення правил для
публікації англійською мовою.
Приклади:
ŏ позначайте як o
ū позначайте як u
Числа або числа словами не замінюйте арабськими чисельниками, як це практикується для
англомовних видань. Це допомагає з незнайомою
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мовою, а також дозволяє уникнути незручних
конструкцій.
Видання необхідно відокремлювати від власне назви пробілом
Необхідно залишати розділові знаки, що використовувались у інформації про видання
Наприкінці скорочених слів, а також всієї
інформації про видання необхідно ставити крапку
Приклади:
Shohan.
Dai 1-han.
Dai 3-pan.
Di 3 ban.
Cai se ban, Xianggang di 1 ban.
Che 6-p`an.
Для визначення видання іншими мовами,
нижче наведено короткий перелік неанглійських
слів для видань та їх скорочень (n.a. = не скорочується):
Мова

Слово у
виданні

Скорочення

Данська

oplag

n.a.

udgave
Голландська

uitgave

uitg.

editie

ed.

Фінська

julkaisu

julk.

Французька

edition

ed.

Німецька

Ausgabe

Ausg.

Auflage

Aufl.

Грецька

ekdosis

ekd.

Італійська

edizione

ed.

Норвезька

publikasjon

publ.

utgave

utg.

Португальська

edicao

ed.

Російська

izdanie

izd.

publikacija

publ.

edicion

ed.

publicacion

publ.

upplaga

n.a.

Іспанська
Шведська

Перші випуски
У випадку, якщо у матеріалах не зазначена
додаткова інформація про видання, припускається, що це перше або єдине видання
Використовувати 1-е вид. можна лише тоді,
коли ви знаєте, що наступні видання вже були
опубліковані, і ви цитуєте більш раннє

Приклади для видання
17. Матеріали із зазначенням видання
Chase TN, editor. Mortality among Negroes in
cities [microfilm]. Proceedings of the Conference for
Investigations of City Problems; 1896 May 26-27;
Atlanta University, Atlanta, GA. 2nd ed. abridged. Atlanta: Atlanta University Press; 1903. 1
reel: negative, 35 mm.
Development of international collaboration in
infectious disease research. International Conference; 2004 Sep 8-10; Sosnovka, Russia. Sci.
ed.Novosibirsk (Russia): CERIS; 2004. 346 p.
Інші вторинні автори матеріалів конференції (не обов’язково)
Загальні правила для інших вторинних
авторів
Вторинний автор матеріалів корегує роботу
редактора. Наприклад, перекладачі та ілюстратори.
Використовуйте ті ж правила для формату
імен, що представлені для Редактора вище
Після останнього зазначеного вторинного
автора необхідно поставити кому та роль, що він
відіграє. Наприклад: слово ілюстратор або ілюстратори, перекладач або перекладачі.
Наприкінці Інформації про вторинного автора необхідно поставити крапку
У випадку, коли автор відсутній, у посиланні на позицію редактора необхідно помістити
будь-яких перекладачів
Спеціальні правила для редактора та інших вторинних авторів
Більш ніж один тип вторинних авторів
Матеріали конференції можуть мати кілька
типів вторинних авторів.
Усіх вторинних авторів необхідно представити у тому ж порядку, в якому вони наводяться
у публікації
Кожен тип вторинного автора з функцією,
яку він виконує, необхідно відокремлювати крапкою з комою
Наприкінці інформації про вторинного автора необхідно поставити крапку
Приклади:
Smith BC, editor; Carson HT, illustrator.
Graber AF, Longstreet RG, translators; Johnson
CT, Marks C, Huston MA, illustrators.
Інформацію про вторинного автора необхідно розмістити у тому ж місці, що і у конференції
Doring R, editor. The German health reporting
system and current approaches in Europe: a comparative view on differences, parallels, and trends. Proceedings of the International Conference; 2001 Nov;
Berlin. Carney A, Frank M, translators. Berlin: Robert Koch-Institut; 2002. 150 p.
Вторинний автор виконує більш одну
роль
Якщо вторинний автор виконує більш одну
функцію:
Усі функції необхідно представити у тому ж
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порядку, в якому вони наводяться у публікації
Функції необхідно відокремлювати "та"
Наприкінці інформації про вторинного автора необхідно поставити крапку
Приклад:
Jones AB, translator and illustrator.
Неанглійські імена вторинних авторів
Інформацію про перекладача, ілюстратора
або іншого вторинного автора необхідно перекласти на англійську мову, якщо це можливо. Однак, можна використати формулювання у тому
вигляді, як воно подане у публікації
Діакритичні знаки, акценти та спеціальні
символи у словах, якщо вони не переводяться,
необхідно ігнорувати. Це правило ігнорує деякі
умовні позначення у неанглійських мовах за для
спрощення правил для публікації англійською
мовою.
Літери, позначені діакритичними знаками та
наголосами, необхідно вказувати без спеціальних
позначень
Å позначайте як A
Ø позначайте як O
Ç позначайте як C
Ł позначайте як L
à позначайте як a
ĝ позначайте як g
ñ позначайте як n
ü позначайте як u
Дві або більше букв, що надруковані як єдине ціле (ліговані букви), необхідно позначати
двома окремими літерами
æ позначайте як ae
œ позначайте як oe
Для того, щоб розпізнати інформацію про
вторинних авторів, нижче наведено короткий
перелік неанглійських слів для них:

Мова

Слово для Слово
Слово для
перекладля ілюсредактора
дача
тратора

Французька redacteur

traducteur

illustrateur

ubersetzer

illustrator

editeur
Німецька

redakteur

herausgeber dolmetscher
Італійська

redattore

traduttore

disegnator
e

perevodchik

konstrukto
r

traductor

ilustrador

curatore
editore
Російська

redaktor
izdatel

Іспанська

redactor
editor
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Приклад для подання інших вторинних
авторів
18. Матеріали з перекладачами
Doring R, editor. The German health reporting
system and current approaches in Europe: a
comparative view on differences, parallels, and
trends. Proceedings of the International Conference;
2001 Nov; Berlin. Carney A, Frank M, translators.
Berlin: Robert Koch-Institut; 2002. 150 p.
Translated from the German.
Місце публікації матеріалів конференції
(не обов’язково)
Загальні правила для місця публікації
Визначене місто необхідно позначити як місце, в якому книга за матеріалами була опублікована
Після міст США і Канади вказуйте двобуквені абревіатури штату або провінції, щоб уникнути плутанини при цитуванні менш відомих
міст, або коли міста в різних штатах мають однакові назви, такі як Palm Springs (CA) та Palm
Springs (FL)
Після міст в інших країнах вказуйте назву
країни, або прописним текстом, або дволітерний
код країни ІСО (див Додаток D), при цитуванні
менш відомих міст або коли міста в різних місцях, мають однакову назву, такі як London (ON)
та London (England)
Використовуйте англізовану форму для неамериканських міст, таких як Vienna for Wein
Наприкінці інформації ставте крапку
Спеціальні
правила
для
місця
конференції
Неамериканські міста
Використовуйте англізовану форму назви
міста, наприклад, Rome для Roma та Moscow для
Moskva. Проте завжди можна використовувати
назву, як вона наведена в публікації.
Ігноруйте діакритичні знаки, акценти і спеціальні символи в іменах. Це правило ігнорує
деякі умовні позначення, які використовуються в
неанглійських мовах для спрощення правил для
англомовних публікацій.
Символи, позначені діакритичними знаками
та наголосами, необхідно вказувати без спеціальних позначень
Å позначайте як A
Ø позначайте як O
Ç позначайте як C
Ł позначайте як L
à позначайте як a
ĝ позначайте як g
ñ позначайте як n
ü позначайте як u
Дві або більше букв, що надруковані як єдине ціле (ліговані букви), необхідно позначати
двома окремими літерами
æ позначайте як ae
œ позначайте як oe
Після назв канадських міст ставте кому і
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двобуквену абревіатуру назви провінції
Montreal (QC):
Ottawa (ON):
Vancouver (BC):
Якщо місто не дуже добре відоме або може
бути переплутано з іншим містом з такою ж назвою, після міста вказуйте назву країни, або прописом або дволітерним ISO кодом країни. Назву
країни або код потрібно розміщувати у дужках.
London:
Rome:
Paris:
Madrid:
але
Malaga (Spain): або Malaga (ES):
Basel (Switzerland): або Basel (CH):
Oxford (England): або Oxford (GB):
Як варіант додавайте назву країни або код
країни після усіх міст, що розташовані поза
США та Канадою
Об’єднана публікація
Дві або більше організацій можуть спільно
видавати матеріали книги. Місто першої зазначеної організації на титульному аркуші (або на
зворотній частині титульного аркуша, якщо інформація відсутня на першій сторінці), необхідно зазначити як місце видання
Назву другої організації помістіть у якості
примітки наприкінці посилання
Accelerating quality improvement in health
care: strategies to speed the diffusion of evidencebased innovations: proceedings from a conference;
2003 Jan 27-28; Washington, DC. Washington:
NIHCM Foundation; c2003. 27 p. Jointly published
by the National Committee for Quality Health Care.
Не потрібно надавати багато місць у якості
місця видання або включати кілька видань
Багато місць видань
Якщо місць видань більше, ніж одне, необхідно зазначити перше або те, що виділене великими літерами або жирним шрифтом. Не можна
подавати декілька місць
Як виняток, якщо одне місце – США, а інші
– ні, позначайте США як місце видавництва.
Жодне місце не зазначене у якості видання
Якщо жодне місце не зазначене на титульному аркуші або його обороті (ззаду) у якості
видання, однак може бути знайдене у іншому
місці у публікації або може бути логічно припущено (наприклад, Чикаго як місце для публікації
Американської медичної асоціації), місто необхідно помістити у квадратні дужки, наприклад,
"[Чикаго]".
Palulonis RM, editor. 19th Conference on the
Medical Aspects of Sports; 1977; San Francisco,
CA. [Chicago]: American Medical Association;
c1978. 75 p.
Якщо жодного місця видання не знайдено і
не може бути припущено, необхідно зазначити

[місце невідомо]
2nd Annual Meeting of the Indian
Leptospirosis Society (ILS); 2001 May 12-13;
Приклади для місця видання
19. Матеріали з добре відомим місцем видання
10th International Psoriasis Symposium; 2004
Jun 10-13; Toronto, ON.Chicago: Skin Disease
Education Foundation; 2004. 160 p.
IRBs and new approaches: assessing, evaluating, discarding, and moving forward. 2001 Annual
IRB
Conference;
2001
Dec
3-4;
Boston. Boston: Public Responsibility in Medicine and
Research; c2003. 201 p.
20. Матеріали з додатком до місця видання
Milburn P, Wilson B, Yanai T, editors. The
human body in motion: congress handbook and book
of abstracts. 19th Congress of the International Society of Biomechanics; 2003 Jul 6-11; Dunedin,
New Zealand. Dunedin (New Zealand): University
of Otago; 2003. 442 p.
Peek WJ, Lankhorst GJ, editors. 1st World
Congress of the International Society of Physical
and Rehabilitation Medicine (ISPRM I); 2001 Jul 713; Amsterdam, the Netherlands. Bologna (Italy): Monduzzi Editore, International Proceedings
Division; c2001. 875 p.
21. Матеріали з місцем видання, що
припускається
Palulonis RM, editor. 19th Conference on the
Medical Aspects of Sports; 1977; San Francisco,
CA. [Chicago]: American Medical Association;
c1978. 75 p.
22. Матеріали з невідомим місцем
видання
2nd Annual Meeting of the Indian Leptospirosis Society (ILS); 2001 May 12-13; Cochin, India. [place unknown]: Indian Leptospirosis Society;
2001. 70 p.
27. Матеріали з невідомим місцем видання та видавництвом
2001 National HIV Prevention Conference;
2001 Aug 12-15; Atlanta, GA.[place unknown: publisher unknown]; 2001.
31. Матеріали з невідомим місцем видання, видавництвом та датою видання
Australian Society for the Advancement of
Anaesthesia and Sedation in Dentistry. Seminar on
Pain Control; 1973 Jul 12-13; University of New
South Wales, Australia. [place, publisher, date unknown]. 78 p.
Видавництво для матеріалів конференції
(обов'язково)
Загальні правила для видавництва
Назву видавництва необхідно позначати так,
як вона зазначена у публікації, застосовуючи при
цьому великі літери або знаки пунктуації, якщо
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потрібно
За бажанням можна скорочувати відомі імена видавництв, але з обережністю, щоб уникнути
плутанини. Наприклад, "John Wiley & Sons, Ltd"
можна спростити "Wiley".
У випадку, якщо зазначений підрозділ або
інша допоміжна частина видавництва, на першому місці необхідно вказати назву видавництва.
Наприклад: McGraw-Hill, Health Professions
Division.
Наприкінці інформації про видавництво необхідно поставити крапку з комою
Спеціальні правила для видавництва
Скорочення слів у назвах видавництв
Найбільш часто вживані слова у назвах видавництв можуть за бажанням бути скорочені за
потребою
Приклади:
Acad. для Academy
Assoc. для Association
Co. для Company
Coll. для College
Corp. для Corporation
Dept. для Department
Div. для Division
Inst. для Institute or Institution
Ltd. для Limited
Soc. для Society
Univ. для University
Див. Додаток C для найбільш часто вживаних скорочень англійських слів
Будьте послідовні. Якщо ви скорочуєте слово в одному посиланні у списку посилань, необхідно скорочувати те ж слово у всіх посиланнях
Наприкінці всіх скорочених слів необхідно
ставити крапку.
Неанглійські назви видавництв
Назви видавництв, представлені латинськими літерами (французька, німецька, іспанська,
італійська тощо), необхідно подати оригінальною мовою
Rome: Societa Editrice Universo;
Lisbon: Imprensa Medica;
Назви, представлені символьними мовами
(китайська, японська), необхідно романізувати
або перекладати. Розмістіть усі перекладені назви видавництв у квадратні дужки, якщо переклад не вказаний у публікації.
Tokyo: Medikaru Rebyusha;
Beijing (China): [Chinese Academy of Social
Sciences, Population Research Institute];
Taiyuan (China): Shanxi ke xue ji she chu ban
she;
[Майте на увазі, що поняття капіталізації не
існує у китайській мові. Тому при транслітерації
китайських назв видавців з заглавної літери пишуться тільки перші слова та власні іменники.].
Не зважайте на діакритичні знаки, наголоси
і спеціальні символи у словах. Це правило ігнорує деякі умовні позначення у неанглійських
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мовах з метою спрощення правил для публікаціях англійською мовою.
Літери, позначені діакритичними знаками та
наголосами, необхідно вказувати без спеціальних
позначень
Å позначайте як A
Ø позначайте як O
Ç позначайте як C
Ł позначайте як L
à позначайте як a
ĝ позначайте як g
ñ позначайте як n
ü позначайте як u
Дві або більше букв, що надруковані як єдине ціле (ліговані букви), необхідно позначати
двома окремими літерами:
æ позначайте як ae
Неанглійські назви за потребою, можна супроводжувати перекладом. Назви усіх перекладених видавництв необхідно помістити у
квадратні дужки.
Aarhus (Denmark): Aarhus-Universitetsforlag
[Aarhus University Press];
Якщо назву підрозділу іншої частини
організації включено до інформації видавництва,
назви необхідно представити в ієрархічному порядку від найвищого до найнижчого
Valencia (Spain): Universidade de Valencia,
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentacion
Lopez Pinero;
За
потребою,
усі
назви
видавців
неанглійською мовою можуть бути переведені.
Назви усіх переведених видавництв необхідно
помістити у квадратні дужки у випадку, якщо
переклад не був наведений у публікації.
Aarhus (Denmark): [Aarhus University Press]
Державні установи та інші національні та
міжнародні органи у якості видавництва
Якщо видавництва, що цитуються, є
національними органами, такими як державні
установи та якщо громадянство не є частиною
назви, помістіть країну в дужки після назви, використовуючи двобуквенний код країни ISO
(див. Додаток D)
National Cancer Institute (US)
National Society on Alcoholism and Drug Dependence (NZ)
Royal Society of Medicine Press Ltd. (GB)
Royal College of Physicians (AU), Paediatrics
& Child Health Division
Не слід плутати видавця з дистриб'ютором,
який розповсюджує документи для видавця. Наприклад, найбільш відомі дистриб'ютори для
агенцій урядових видавництв США – це Державна друкарня уряду США (GPO) та Національна
служба технічної інформації (NTIS). Позначте
агенцію, що видала публікацію, як видавництво,
і включіть відомості про дистриб'ютора в якості
примітки.
Acevedo SE, DeVincenzi DL, Chang S, editors.
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6th Symposium on Chemical Evolution and the Origin and Evolution of Life; 1997 Nov 17-20; NASA
Ames Research Center, Moffett Field, CA. Moffett
Field (CA): National Aeronautics and Space Administration (US), Ames Research Center; [1998]. 105
p. (NASA conference publication; 10156). Available
from: NTIS, Springfield, VA; N19980236014.
Об’єднане видання
Дві або більше організацій можуть спільно
видавати матеріали. Першу організацію, що зазначена на титульному аркуші або на зворотній
частині титульного аркуша, необхідно позначити
як видавництво.
Назву другої організації за бажанням можна
помістити у якості примітки наприкінці посилання
Accelerating quality improvement in health
care: strategies to speed the diffusion of evidencebased innovations: proceedings from a conference;
2003 Jan 27-28; Washington, DC. Washington:
NIHCM Foundation; c2003. 27 p. Jointly published
by the National Committee for Quality Health Care.
Не зазначайте більш ніж одної назви видавництва
Багато видавництв
Якщо у документі більше, ніж одне видавництво, необхідно зазначити перше або те, що
виділене великими літерами або жирним шрифтом.
Як виняток, у видавництва можна зазначити
найбільш відоме у списку для аудиторії місце.
Наприклад, можна використовувати американське видавництво для аудиторії США та лондонського видавництво – для британської аудиторії
Не вказуйте кілька видавництв. Для публікацій із спільними видавництвами використовуйте назву, що позначає перше видавництво,
назву другого можна додати як примітку за бажанням. Наприклад, "Jointly published by the
Canadian Pharmacists Association".
Accelerating quality improvement in health
care: strategies to speed the diffusion of evidencebased innovations: proceedings from a conference;
2003 Jan 27-28; Washington, DC. Washington:
NIHCM Foundation; c2003. 27 p. Jointly published
by the National Committee for Quality Health Care.
Наприкінці інформації про видавництво поставте крапку з комою.
Видавництво не зазначене
Якщо видавництво не зазначене, необхідно
зазначити [видавництво невідоме].
28th Annual Lorne Conference on Protein
Structure & Function; 2003 Feb 9-13; Lorne,
Victoria, Australia. Lorne (Australia): [publisher
unknown]; 2003.

Приклади для зазначення видавництв
23. Видавництво з підпорядкованим підрозділом
Andrew MA, Crum LA, Vaezy S, editors. 2nd
International Symposium on Therapeutic Ultrasound; 2002 Jul 29-Aug 1; Seattle, WA. Seattle: University of Washington, Applied Physics Laboratory, Center for Industrial & Medical Ultrasound; c2003. 564 p.
24. Державне або національне агентство в
якості видавництва
Macdonald KB, Weinmann F, editors. Wetland
and riparian restoration: taking a broader view; contributed papers and selected abstracts. Society for
Ecological Restoration International Conference;
1995
Sep
14-16;
Seattle,
WA.
Seattle: Environmental Protection Agency (US), Region
10; 1997. 284 p. (EPA publication; 910-R-97-007).
McGorry PD, Nordentoft M, Simonsen E, editors. Early psychosis: a bridge to the future. 3rd International Conference on Early Psychosis; 2002
Sep; Copenhagen, Denmark. London: Royal College
of Psychiatrists (GB); c2005. 124 p.
25. Об’єднане видання
Accelerating quality improvement in health
care: strategies to speed the diffusion of evidencebased innovations: proceedings from a conference;
2003 Jan 27-28; Washington, DC. Washington: NIHCM Foundation; c2003. 27 p. Jointly published by the National Committee for Quality Health
Care.
26. Матеріали з невідомим видавництвом
Final program and abstracts. 25th Annual International Gravitational Physiology Meeting; 2004 Jun
6-11; Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia. [Moscow]: [publisher unknown]; 2004. 233 p.
International Society for Gravitational Physiology,
sponsor.
28th Annual Lorne Conference on Protein
Structure & Function; 2003 Feb 9-13; Lorne, Victoria, Australia. Lorne (Australia): [publisher unknown]; 2003.
27. Матеріали з невідомим місцем
публікації та видавництвом
2001 National HIV Prevention Conference;
2001 Aug 12-15; Atlanta, GA.[place unknown: publisher unknown]; 2001.
31. Матеріали з невідомим місцем, датою
публікації та видавництвом
Australian Society for the Advancement of
Anaesthesia and Sedation in Dentistry. Seminar on
Pain Control; 1973 Jul 12-13; University of New
South Wales, Australia. [place, publisher, date unknown]. 78 p.
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