НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
РАНСПЛАНТАЦ
ЗТ
ІЇ
В

АСОЦІАЦІЯ Н
КА
ЕФ
СЬ

ГІВ ТА ФАХІ
ВЦ
ЛО
І
РО

РКИ
НИ

*

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ НЕФРОЛОГІВ ТА ФАХІВЦІВ
З ТРАНСПЛАНТАЦІЇ НИРКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ НИРКОВИЙ ФОНД
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
27-28 вересня 2018 р. у м. Одеса планується проведення науковопрактичної конференції «Нефрологія: UpToDate».
На конференції планується обговорення проблемних питань
діагностики та лікування первинних і вторинних уражень нирок, інфекцій
сечової системи та питань ниркової замісної терапії.
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Діабетична нефропатія up-to date, 2018
Інфекція сечової системи: еволюція антибактеріальної резистентності та сучасні
терапевтичні можливості
Трансформація гіпертензивних розладів у ХХН у вагітних, роділь та породіль
Гіперпролактинемія у хворих на  ХХН
Метаболічний ацидоз: роль у прогресуванні ХХН, методи корекції
Фітотерапія хвороб нирок
Рекомендації з лікування  ICC up-to date  2017-2018.
Симпозіум «Fresenius Medical Care»
Біосумісні розчини для ПД
Індивідуалізація лікування ПД-асоційованого перитоніту
ВСМ оцінка гідратації хворих на ХХНVД: основа визначення прескрипції?
15 років ПД в Україні: досягнення, проблеми, перспективи
Оновлені клінічні рекомендації  МКР, KDIGO 2017
Маркери несприятливого прогнозу у хворих на ХХН V Д ст.
Клінічні наслідки дисліпідемії у ПД-пацієнтів
Тренінг ПД-пацієнтів як запорука якості та тривалості лікування
Когнітивні  розлади   у   хворих на ХХН V Д ст.
Особливості застосування еритропоез стимулюючих лікарських засобів у
пацієнтів з ХХНV ГД
Предиктори втрати резидуальної функції нирок у хворих на ХХН VД
Порушення нутриційного статусу у хворих на ХХН V Д ст., які лікуються ПАПД
Гіперкаліємія у хворих на ХХН
Власний досвід родинної трансплантації нирки у хворих на цукровий діабет
Проблемні питання після трансплантаційного періоду
Корекція анемії у хворих на ХХН, 2018

Тези та статті для публікації необхідно подати до 1 серпня 2018 року.
Вимоги до публікацій:
1. Статті (тези), направлені для участі у 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 по 2 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 до публікації оригінальної наукової роботи в «Українському
журналі нефрології та діалізу». NB! Вимоги до оформлення статей змінено.
5. Об’єм тез – до 2 сторінок, статей – 3-10 сторінок.
6. Публікації для членів Національного ниркового фонду є безкоштовними.
Для інших вартість публікації тез становить 200 грн., статті – 70 грн/стор.
7. Статті (тези) та скановану копію квитанції про сплату слід відправляти на
електронну 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 у 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 Державної Установи «Інститут
нерології НАМН України»
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) 225-93-77 Величко Марина Борисівна
E-mail: nephrology@ukr.net

Ми будемо раді Вашій участі у конференції!
З повагою, Українська асоціація нефрологів та фахівців
з трансплантації нирки, Національний нирковий фонд України
та ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

