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Шановні колеги!
Провівши 2020-2021 роки дистанційно, ми раді запросити Вас на IX міжнародний
конгрес онкоурологів України «СОУУ-2022» – особисто чи онлайн через нашу
віртуальну платформу.
Від імені Спілки онкоурологів України, Національного інституту раку та Центру сучасної урології
щиросердечно запрошуємо Вас на IX міжнародний конгрес «СОУУ-2022. ДОСЯГНЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ В ОНКОУРОЛОГІЇ, ПЛАСТИЧНІЙ ТА РЕКОНСТРУКТИВНІЙ ХІРУРГІЇ
СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ», який відбудеться в місті Києві з 7 по 9 квітня 2022 року.
Конгрес буде проводитися в гібридному форматі - офлайн і онлайн.
Метою конгресу є показ останніх досягнень в онкоурології, пластичній та реконструктивній
урології, а також у скринінгу, ранній діагностиці та профілактиці онкоурологічних захворювань.
Наукова програма включає огляди, лекції, доповіді, дискусії та ін. Дотримуючись традицій наших
попередніх конгресів, ми прагнемо забезпечити високий освітній рівень заходу, який дозволить
Вам обмінятися інноваційними ідеями, знаннями та досвідом. Це сприятиме підвищенню
кваліфікації учасників та позитивним змінам у щоденній клінічній практиці.

У рамках конгресу на реальному та віртуальному майданчиках обговорюватиметься широке
коло актуальних питань сучасної онкоурології, у тому числі надання онкологічної допомоги в
умовах пандемії COVID-19.
У конгресі візьмуть участь провідні науковці та практикуючі фахівці з провідних наукових та
клінічних центрів США, Західної та Східної Європи.

НАШІ ЗНАННЯ – ЗДОРОВ’Я ПАЦІЄНТІВ!
З великим задоволенням сподіваюсь вітати Вас у
Києві!
З повагою,
Голова Спілки онкоурологів України,
д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України
Стаховський Едуард Олександрович

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ
Місце проведення конгресу:
«Президент-готель» (конгрес-хол), вулиця Госпітальна, 12, м. Київ, 01023.
Початок роботи конгресу: 7-8 квітня 2022 року о 09:00, 9 квітня 2022 року о 10:00.
Робочі мови: українська, англійська (синхронний переклад).
Попередня реєстрація: на сайті онлайн обов'язково!
Реєстрація на місці: 7-8 квітня 2022 року – з 08:00 до 14:00 (конгрес-хол
«Президент-готелю»).

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ
На конгресі передбачається обговорення питань за такими напрямами:
1. Скринінг, рання діагностика та профілактика онкоурологічних захворювань;
2. Сучасні методи діагностики та лікування захворювань сечовивідних шляхів;
3. Лікування раку нирки, верхніх сечових шляхів, сечового міхура, передміхурової
залози, яєчок та статевого члена;
4. Цікаві клінічні випадки

ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА СПІКЕРІВ
Попередня реєстрація офлайн та онлайн участі є обов’язковою! Для участі в
конгресі необхідно зареєструватись on-line на сайті з 10 березня 2022:

souu.org.ua або oncourology.online
Учасникам та спікерам необхідно ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ з 10 березня 2022 на сайті,
вказавши ПІБ українською або англійською мовою та e-mail для отримання онлайн
доступу та електронного сертифікату.

СЕРТИФІКАТ

Учасники конгресу отримають сертифікат на 15 балів БПРЛ,
спікери – 30 балів БПРЛ.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНГРЕСІ
УМОВИ ОФЛАЙН УЧАСТІ
(наживо в конгрес-холі)
Дійсні члени СОУУ - офлайн участь
• Вхід на всі дні конгресу,
• Портфель учасника (бейдж, сертифікат та інші матеріали)
• Харчування
• Доступ до запису конгресу протягом 14 днів після конгресу
Не члени СОУУ - офлайн участь
• Вхід на всі дні конгресу
• Портфель учасника (бейдж, сертифікат та інші матеріали)
• Харчування
• Доступ до запису конгресу протягом 14 днів після конгресу

1600 грн

2200 грн

Студенти - офлан участь
• клінічні ординатори, лікарі-інтерни, студенти
(наявність підтверджувальних документів)

500 грн

Дружня вечеря - 7 квітня, 18:30 – 22:00, «Президент готель»

900 грн

УМОВИ ОНЛАЙН УЧАСТІ
Онлайн участь
•
Онлайн доступ до відео 3-x днів З'їзду
•
електронний сертифікат (.pdf)
•
доступ до запису протягом 14 днів після конгресу
Онлайн участь студентів
аспіранти, клінічні ординатори, лікарі-інтерни, студенти (надіслати
підтверджувальний документ)
•
Онлайн доступ до відео 3-x днів З'їзду
•
електронний сертифікат (.pdf)
•
доступ до запису протягом 14 днів після конгресу

500 грн

безкоштовно

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ КОНГРЕСУ
Надсилайте тези до 22 березня 2022 року включно на e-mail: info@souu.org.ua
Матеріали конгресу будуть опубліковані у вигляді тез доповідей у журналі
«Урологія» Вимоги до публікацій:
1. Тези друкуються українською чи англійською мовою в текстовому редакторі
Microsoft Word шрифтом Times New Roman (кегль 12) через 1,5 інтервалу. Обсяг
тез не повинен перевищувати 3000 друкованих знаків.
2. У першому абзаці вказується назва тез (жирним шрифтом); у другому абзаці –
прізвище та ініціали автора (наприклад, Іванов І.І.), назва закладу, місто, країна; з
третього абзацу починається текст тез.
3. Рекомендована структура тез: вступ, мета, матеріали та методи дослідження,
результати, висновки.
4. Тези необхідно надсилати в текстовому редакторі Microsoft Word для Windows
6,0-7,0 на електронну адресу: info@souu.org.ua. Останній термін подання тез
доповідей – 22 березня 2022 року.

Автори оригінальних тез будуть запрошені для виступу та
до участі зі СТЕНДОВОЮ доповіддю на конгресі.
Матеріали, що не відповідають тематиці конгресу та зазначеним вимогам щодо
їхнього оформлення, прийматися до публікації не будуть.
Вимоги до оформлення стендових доповідей (А0, вертикально) будуть надіслані
додатково.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
ПРОЖИВАННЯ
Забронювати номер в готелі Ви можете самостійно. Найближча станція метро – «Палац
спорту». Найближчі готелі до місця проведення конгресу:




Президент-Готель 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, 12
Готель «Русь» 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12
Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Секретар Спілки онкоурологів України
Юрій Васильович Вітрук, к.м.н.
роб.тел. +38 (050) 673 20 82
моб.тел. +38 (044) 257 43 19
e-mail: info@souu.org.ua
Технічний організатор. Робота з партнерами конференції, виставка
Ірина Соколова
моб.тел. +38 (067) 137 20 15 (Viber, Telegram)
e-mail: 2359424@gmail.com
Питання щодо реєстрації участі та членських внесків до СОУУ
Анастасія Дзюбич
моб. тел.: +38 (063) 826 73 41 (Viber, Telegram)
e-mail: info@souu.org.ua

ОНЛАЙН І СОЦІАЛЬНІ МЕДІА
Сайт Спілки онкоурологів України (СОУУ)
souu.org.ua
Сайт конгресу
https://oncourology.online/
Facebook
@SOUUpage

Instagram
@souu.oncouro.Ukraine

Приєднуйтесь до Телеграм каналу та Групи у Viber
– жодного СПАМу, лише корисна інформація.
Telegram
@souu_Oncourology

Viber
«SOUU Спілка онкоурологів»

Ютюб-канал Спілки
онкоурологів України (СОУУ)
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