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Відповідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ 

та НАМН України, які будуть проходити у 2022 році та затверджені Українським інститутом науково-

технічної експертизи та інформації (Посвідчення №421 від 9 липня 2021 року), 20 травня 2022 року на 

базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова буде проведено ІІ науковий 

симпозіум з міжнародною участю “Нові тенденції у лікуванні шлунково-кишкових кровотеч”. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Варикозні кровотечі із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. 

 Неварикозні кровотечі із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. 

 Кровотечі із нижніх відділів шлунково-кишкового тракту. 

 Сучасні можливості діагностичної та лікувальної ендоскопії в лікуванні шлунково-кишкових 

кровотеч 

 Ендоваскулярні методики в лікуванні та профілактиці шлунково-кишкових кровотеч 

 

Місце проведення: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. 

Робочі мови: українська, англійська. 

Форми участі: 

– усна доповідь із публікацією статті/тез 

– тільки публікація статті/тез 

– вільний слухач 

 

Матеріали будуть опубліковані у науковому фаховому виданні категорії Б та у Збірнику 

матеріалів конференції. 

 

Кінцевий термін подання матеріалів: 
1 травня 2022 року. 

Матеріали надсилаються через електронну форму розміщену на сайті http://endocvs.vn.ua/ у розділі 

“Конференції”. 

Обов’язковими при подачі матеріалів є: 

1. Стаття із двома резюме, відомості про всіх авторів (англійською та українською мовами, прізвище, 

ім’я та по батькові кожного автора, науковий ступінь, місце роботи та посада, номер ідентифікатора 

ORCID), скан квитанції про оплату, інформація про форму участі у конференції. 

2. Тези, скан квитанції про оплату. 

 

ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ 

Вартість публікації: тези – 100 грн., стаття (за 1 сторінку) – 100 грн.. 

В призначенні платежу слід вказати прізвище першого автора. 

 Перерахування коштів у відділенні «ПриватБанк» або у електронній системі Privat24. 

Кошти перераховуються на картковий рахунок 5168 7554 4519 1618, отримувач: Гребенюк Дмитро 

Ігорович. 

 Перерахування коштів у інших банках: 

ПриватБанк МФО 305299, Код РНОКПП отримувача 3078709197, Рахунок отримувача 

26207699215080, IBAN UA793052990000026207699215080, Призначення платежу “Поповнення 

рахунку ГРЕБЕНЮК ДМИТРО ІГОРОВИЧ”. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Адреса оргкомітету: 21018, Україна, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, Вінницький національний медичний 

університет ім. М.І. Пирогова, Оргкомітет конференції “НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЛІКУВАННІ 

ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ КРОВОТЕЧ”. 

Телефони: +38-067-595-44-83 – Гребенюк Дмитро Ігорович. 

+38-097-992-22-97 – Ляховченко Наталія Анатоліївна. 

E–mail для довідок: conferencesurg@gmail.com. 

Сайт: http://endocvs.vn.ua/ (Розділ “Конференції”). 
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