Уважаеми колеги и приятели,
Имам удоволствието да Ви поканя на XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО
УРОЛОГИЯ, който ще се проведе в периода 22-24 септември 2022 г. в

хотел „Интернационал“, к.к. Златни пясъци.
Като председател на Българското урологично дружество, бих искал да
споделя, че стремежът към развитието на специалността и професионалната
урологична общност в страната, е възможно и се случва благодарение на
всички Вас. Конгресът предоставя възможност за обмяна на практики,
знания, както и нови познанства и силно вярвам, че тази година ще продължим
да надграждаме постигнатото.
Поставяйки здравето и безопасността на всички нас на първо място, бих
искал да Ви уверя, че конгресът ще се състои при спазване на всички мерки за
безопасност. Събраните научни трудове ще бъдат публикувани в специален
брой на списание „Уронет”. А водещите и иновативни решения в областта ще
бъдат представени на богата специализирана медицинска изложба.
Очаквам Ви!
С уважение,

Проф. Марин Георгиев
Председател на Българското урологично дружество
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Основни теми
Онкоурология: рак на простатата, тумори на
бъбрека, преходноклетъчен карцином
Уролитиаза: съвременно лечение
Лапароскопски и робот асистирани операции в
Урологията
Доброкачествена простатна хиперплазия:
хирургично лечение
Симптоми на долните пикочни пътища:
диагностика и лечение
Свръхактивен пикочен мехур: диагностика и лечение
Андрология
Образна диагностика на рака на простатната жлеза
Мултидисциплинарен подход в диагностика и
лечението на рака на простатата
Детска Урология
Здравни грижи
Вариа
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Регистрация
За online регистрация и резервация за настаняване, моля посетете:
http://hm.cic-pco.com/urology2022/

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ
РАННА ТАКСА
до 19 август 2022

КЪСНА ТАКСА
след 19 август 2022

ЧЛЕНОВЕ

390 лв.

490 лв.

НЕЧЛЕНОВЕ

480 лв.

590 лв.

Всеки лекар с придобита специалност по Урология в страната и чужбина може
да стане член на Българско урологично дружество. Членският внос е в размер
на 30 лв. годишно, като може да бъде платен на място на Конгреса.
Повече информация ще намерите на адрес:
http://uroweb.bg/about/membership/
Лекари, специализиращи Урология, могат да станат членове на секцията
Млади Уролози на БУД.

Настаняване
хотел
Интернационал

хотел
Адмирал

ЕДИНИЧНА
СТАЯ

ДВОЙНА
СТАЯ

220 лв.

268 лв.

ЕДИНИЧНА
СТАЯ

ДВОЙНА
СТАЯ

146 лв.

166 лв.

Настаняване в двойна стая е възможно само при посочване на второ лице в стаята.
Цените за настаняване включват нощувка, закуска, интернет, застраховка,
туристическа такса и ДДС.

Плащане
Моля направете Вашия избор за такса и настаняване, като ги отбележите
в online регистрационния формуляр. Изборът Ви ще бъде гарантиран с
потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.
Заплащането на регистрационнaтa таксa бихте могли да направите чрез
банков превод, който да съдържа Вашето име:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: UROLOGY2022
Получател: Компания за международни конгреси ЕООД
Балансови плащания, както и допълнителни нощувки (при наличност на свободни
стаи) може да заплатите на бюрото на Компания за международни конгреси в
конферентния център на хотел Интернационал, което ще бъде на разположение
през целия период на Конгреса.

Резюмета
Бихте могли да вземете участие в предстоящия Конгрес с доклад. Всички
изпратени резюмета ще бъдат разгледани от Организационния комитет.
Моля, изпратете Вашето резюме на e-mail: marinbg64@gmail.com
Краен срок за изпращане: 12 август 2022 г.

Изисквания към авторите
Всички резюмета e необходимо да бъдат както на български, така и на английски език.
Препоръчва се да се подготвят и представят в следния формат за публикуване: заглавие
на статията; имена на всички автори (Пример: Р. Икономов1, Т. Стоянова1, А. Бочева2);
подчертано име на презентиращия автор, име на институцията, e-mail адрес и номер на
мобилен телефон.Обемът на резюмето не трябва да надхвърля 300 думи и е необходимо
да притежава следната структура: Ключови думи, Въведение, Цел, Материали и методи,
Резултати, Обсъждане, Литературна справка.
Цитиранeто на автори от литературната справка става по реда, по който те се
появяват в текста и се номерират с арабски цифри в скоби. Например, ако първият
цитат е на авторите Moris et al, след цитата се появава (1) и той заема позиция 1 в
литературната справка.

Изисквания към презентиращите
Представянето на място би могло да бъде под формата на презентация или видео.
Препоръчително е презентациите да съдържат не повече от 10 – 12 слайда, за чието
представяне авторите ще имат на разположение 8 - 10 мин. За автори, които са
подготвили видеа, се допуска допълнително време от 5 мин.
Презентациите следва да бъдат записани на флаш памет или външен хард диск и да
бъдат предадени на технически отговорните лица в пленарната зала не по-късно от
паузата преди съответната сесия при провеждане на конгреса присъствено.
Всички презентатори следва да предоставят валиден имейл и телефон за контакт, на
които могат да бъдат потърсени за технически проби, при онлайн форма на провеждане
на конгреса.
ВАЖНО: Презентациите ще бъдат представяни чрез предоставената в залата
техника.

Сертификати за участие
Всички регистрирани участници ще получат сертификати за участие след приключване
на Конгреса.

Официален агент на конгреса

София, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2
тел.: +359 2 892 08 08
e-mail: cic@cic.bg

Надежда Кирякова
Мениджър проекти
тел.: +359 885 972 091
e-mail: nkiriakova@cic.bg

CIC.bg

www.

