
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ №1 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Вельмишановні колеги! 
 

Інформуємо Вас про проведення та запрошуємо взяти участь у науково-

практичній конференції  «Up to date: нефрологія і діаліз», 

 яка відбудеться  8-9 жовтня 2015 р. у м.Чернівці 

 

Науково-практична конференція внесена до «Реєстру з’їздів, конгресів, 

симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2015 

році», затвердженого МОЗ і НАМН України. 

Мета  проведення  заходу: оптимізація  надання спеціалізованої допомоги  

хворим нефрологічного профілю та мінімізація міжрегіональних відмінностей.  

Наукова тематика конференції: 

 Лікування первинних та вторинних гломерулярних захворювань у 

дорослих та дітей;  

 іфекції сечової системи у дорослих і дітей,  

 кардіо-ренальний синдром; 

 проблеми гемодіалізу та перитонеального діалізу; 

 базові науки та нефрологія.  

  

Організатори проведення заходу: 

 ДУ «Інститут нефрології національної академії медичних наук 

України»;  

 Українська асоціація нефрологів,  

 Національний нирковий фонд України,  

 УОЗ Чернівецької облдержадміністрації. 

 

Місце проведення конференції – Палац «Академічний» (м. Чернівці, вул. 

Шиллера, 11),  проїзд від залізничного вокзалу - тролейбус №3, або 5 до зупинки 

«Соборна площа»). 

 

Форми участі у конференції: 

 доповідь; 

 участь без доповіді; 

 публікація статті, тез. 

 

На  конференції передбачені пленарні доповіді, презентації, сателітний 

симпозіум, виставка лікарських препаратів, виробів медичного призначення.  

 

Робочі  мови конференції: українська, російська. 



До участі в конференції запрошуються  нефрологи, дитячі нефрологи, 

терапевти, ревматологи, лікарі-загальної практики-сімейної медицини, 

реаніматологи, урологи, трансплантологи та інші спеціалісти, що займаються 

питаннями нефрології. 

 

Після закінчення роботи конференції учасники отримають сертифікати. 

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому науково-

практичному  Українському журналі нефрології та діалізу (внесений до переліку 

офіційних фахових видань України, Реферативної бази даних Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Index Copernicus та Directory of 

Research Journal Indexing). 

 

Вимоги до публікацій: 

1. Статті (тези), направлені для участі в конференції, не повинні бути 

раніше опубліковані. 

2. Мова – українська, російська 

3. Назва файлу – за прізвищем першого автора повністю. Формат 

“Microsoft Word”, через півтора інтервали, гарнітурою “Times New Roman”, 14 

пунктів, без табуляторів, з полями зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху і знизу – по 

1,5 см. На окремому аркуші вказати інформацію про авторів, а також адресу для 

листування та телефони. 

4. Структура статей (тез) та послідовність розміщення матеріалу не 

відрізняються від вимог для оригінальної наукової роботи, що подані в 

«Українському журналі нефрології та діалізу» 

5. Об'єм тез – до 2 сторінок, статей – 3-10 сторінок. 

6. Вартість публікації тез становить 80 грн., статті – 30 грн/стор. 

7. Статті (тези) та скановану копію квитанції про сплату слід відправити на 

електронну пошту (e-mail: nephrology@ukr.net). 

 

Тези та статті для публікації необхідно подати до 20 серпня 2015 року. 

Зареєструватися для участі в конференції, можна надіславши заповнену 

анкету учасника і від скановану на E-mail: nephrology@ukr.net 

 

Реєстраційний внесок за участь у конференції для членів Національного 

ниркового фонду України  складає 200 грн, для інших – 400 грн. (не включає 

вартості публікації). 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ДОБРОВІЛЬНОГО ВНЕСКУ: 

Отримувач: НАЦІОНАЛЬНИЙ НИРКОВИЙ ФОНД УКРАЇНИ 

                        р/рах. 26000060402072 

                        ПАТ КБ «Приватбанк» 

                        Філія «Розрахунковий центр» 

                        МФО 320649 

                        Код ЄДРПОУ 26476541 
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У призначенні платежу обов’язково вказати: «Добровільний внесок для участі в 

конференції та /публікація тез, ПІБ, місто» 

 

Сплатити добровільний внесок за участь у конференції можна як за 

безготівковий рахунок, так і безпосередньо під час реєстрації на місці, 

попередньо заявивши про свою участь електронною поштою до 20 серпня 2015 

року. Тези чи статті без попередньої оплати до матеріалів конференції включені 

не будуть. 

 

Оплата добровільного внеску передбачає отримання матеріалів 

конференції, що включатиме Програму, Український журнал нефрології та 

діалізу з опублікованими матеріалами, ручку, блокнот, значок. 

 

Проживання учасників конференції: 

В готелі "Аллюр" (Центральна площа, 6) – орієнтовна вартість залежно 

від категорії номерів від 700 на добу;  готелі «Київ (вул. Головна, 46 – орієнтовна 

вартість – від 250 грн.)». Заявки на бронювання місць в готелі для проживання 

учасників конференції приймаються до 20 вересня 2015 р. 

 

Проживання та транспортне забезпечення здійснюється за рахунок 

учасників. 

 

Програма конференції буде розміщена на сайті http://inephrology.kiev.ua 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Співголови 

1) Ректор БДМУ   проф. Тарас Миколайович Бойчук  

2) Президент УАН проф. Інгретта Вартанівна Багдасарова, керівник відділу 

дитячої нефрології ДУ "Інститут нефрології НАМН України", тел. 067-

409-08-13 

3) Секретар УАН к.мед.н. Марина Борисівна Величко  (044-455-93-86) 

 

Члени оргкомітету: 

Селекційний комітет 

голова – д.мед.н. Наталя Михайлівна Степанова (044-455-93-86) 

члени –  д.м.н. Ірина Олексіївна Дудар  

       д.мед.н., проф. Вікторія Євгенівна Дріянська 

               к.мед.н. Олена Миколаївна Лобода (044-512-64-74) 

 

Локальний комітет 

голова –  д.мед.н, проф. Оксана Анатоліївна Андрієць 

                    

Комітет зустрічі, реєстрації та прийому делегатів 

голова - д.мед.н., проф. Лілія Олексіївна Зуб 

члени - к.мед.н. Володимир Володимирович Безрук 

    к.мед.н. Володимир Васильович Вівсянник 

http://inephrology.kiev.ua/


            Вероніка Тарасівна Кулачек 

   Лариса Василівна Кравченко 

 

Комітет технічного забезпечення 

місцеві нефрологи 

   

Комітет організації виставки та культурної програми 

місцеві нефрологи 

 

 
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Україна, м. Київ, 02125 , в. П. Запорожця, 26, тел. 512-64-74 

Україна, м. Київ, 04050,  в. Дегтярівська 17В, в оргкомітет конференції 

«Проблемні питання нефрології», тел.. 455-93-77 

 

E-mail: nephrology@ukr.net;  nauca@inephrology.kiev.ua  
 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Вчений ступінь  

Вчене звання  

Місто роботи  

Посада   

Форма участі  

Реєстрація 

(відмітити ) 
Реєстрація до 20.08.2015                     

On-Site реєстрація                                

Контактна інформація 

Поштовий індекс   

 Місто  

Адреса для кореспонденції  

Робочий телефон  

Контактний телефон  

Електронна  почта  

 

При сплаті реєстраційного внеску за безготівковим рахунком прохання 

відправити відскановану копію квитанції разом з анкетою учасника на e-

mail: nephrology@ukr.net 
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