
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ НЕФРОЛОГІВ ТА ФАХІВЦІВ З ТРАНСПЛАНТАЦІЇ НИРКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ НИРКОВИЙ ФОНД

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ  НАМН  УКРАЇНИ»

04050 м. Київ, в. Дегтярівська 17В        02125 м. Київ, в. П.Запорожця, 26

(044) 5126474тел.: (044) 2259377 
факс: (044) 2259386 (044) 5409642

ПОПЕРЕДНЄ ПОВІДОМЛЕННЯ

27-28 вересня 2018 р. у м. Одеса планується проведення науково-

практичної конференції «Нефрологія UpToDate». 

На конференції планується обговорення проблемних питань 

діагностики і лікування первинних та вторинних уражень нирок, інфекцій 

сечової системи у дорослих і дітей та питань ниркової замісної терапії.

Тези та статті для публікації необхідно подати до 1 серпня 2018 року.

Вимоги до публікацій:

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

опубліковані.

2. Мова – українська, російська, англійська

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

Word”, через півтори 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 відрізняють-

ся від вимог до оригінальної наукової роботи, що подаються до «Українського

журналу нефрології та діалізу»

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

6. Вартість публікації тез становить 200 грн., статті – 70 грн/стор.

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

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



ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВНЕСКИ:

Реєстраційний внесок за участь у конференції для членів Національного 

ниркового фонду складає 300 грн, для інших – 600 грн.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

Отримувач: НАЦІОНАЛЬНИЙ НИРКОВОЇ ФОНД УКРАЇНИ

р / рах. 26000060402072

ПАТ КБ «Приватбанк»

Філія «Розрахунковий центр»

МФО 320649

Код ЗКПО 26476541

У призначенні платежу обов’язково вказати: «Реєстраційний внесок 

для участі в конференції та /публікація тез, ПІБ, місто»

Сплатити організаційний внесок за участь у конференції можна як 
за безготівковий рахунок, так і безпосередньо під час реєстрації на місті, 
попередньо заявивши про свою участь електронною поштою до 20 серпня 
2018 року. Тези чи статті без попередньої оплати до матеріалів конференції 
включені не будуть.

Оплата реєстраційного внеску передбачає отримання матеріалів 

конференції.

Більш точні дані з приводу часу, місця проведення та програми 

конференції будуть повідомлені пізніше.

Інформацію буде розміщено на сайті http://inephrology.kiev.ua

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

Україна, м. Київ, 02125 м. Київ, в. П. Запорожця, 26 або

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

в оргкомітет конференції 

Тел: (044) 512-64-74  Шіфріс  Ірина  Михайлівна, Лобода Олена  Миколаївна  

        (044) 225-9377  Величко   Марина Борисівна

E-mail: nephrology@ukr.net

Ми будемо раді Вашій участі в конференції!

З повагою, Українська асоціація нефрологів та фахівців 

з трансплантації нирки, Національний нирковий фонд 

та ДУ «Інститут нефрології НАМН України»




