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28-29 ЛИСТОПАДА 2019

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ОНКОУРОЛОГІЇ

ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги!
Від імені Спілки онкоурологів України, Національного інституту раку
та Центру сучасної урології щиросердечно запрошуємо Вас взяти
участь у науково-практичній конференції з онкоурології
«МОВЕМБЕР-2019», що відбудеться 28-29 листопада 2019 року в
м. Київ (конференц-зал, «Президент-готель», вул. Госпітальна, 12).
Захід присвячено міжнародному проекту боротьби з раком
простати Movember («Вусатий листопад» або «Вусопад»), що
традиційно триває весь листопад і супроводжується характерним
відпусканням вусів.
Ми прагнемо на практиці показати останні апдейти та протиріччя в онкоурології, а також
обговорити вибір тактики лікування складних клінічних випадків з провідними фахівцями.
Ми плануємо продовжити практичний формат виступів, який мав успіх на нашому останньому
конгресі онкоурологів СОУУ-2019.
Увага! Учасники конференції отримають сертифікат з відповідною кількістю балів для річної
атестації.
Дотримуючись традицій наших попередніх заходів, ми прагнемо забезпечити високий освітній
рівень доповідей для підвищення кваліфікації учасників та позитивних змін у щоденній
клінічній практиці.
З великим задоволенням сподіваюсь вітати Вас на конференції!
З повагою,
Голова Спілки онкоурологів України
д.м.н., проф. Стаховський Едуард Олександрович

В УКРАЇНІ ЦЕ БУДЕ ВЖЕ 9-Й «ВУСОПАД» - ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ЦІЄЇ АКЦІЇ РАЗОМ З НАМИ!

Фото з Мовемберу-2018. Онкоурологи з «вусами»

Ключові питання програми
1. Скринінг, рання діагностика та профілактика онкоурологічних захворювань;
2. Діагностика та сучасні методи лікування онкоурологічних захворювань;
3. Обговорення діагностики та лікування складних клінічних випадків.

ПРОТИРІЧЧЯ
В УРОЛОГІЇ

UPDATES
В УРОЛОГІЇ

СКЛАДНІ
КЛІНІЧНІ
КЕЙСИ

Сертифікат учасника та доповідача
Сертифікат учасника конференції надає можливість отримати 10 балів
безперервного медичного розвитку. Доповідачі зможуть отримати сертифікат на
30 балів (та програму конференції із зазначенням їхньої доповіді).

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

Київ, «Президент-готель»

конференц-зал , 1 поверх конференц-центру
вулиця Госпітальна, 12, м. Київ, 01023
АДРЕСА: (метро «Палац спорту»)
ПОЧАТОК:

28 листопада 2019 о 9:00

ОФІЦІЙНА МОВА: українська
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ:

он-лайн на souu.org.ua
або info@souu.org.ua

Участь у конференції є платною
 1000 грн - спеціалісти, що не є дійсними членами Спілки онкоурологів
України (СОУУ)*
 800 грн -.члени Спілки онкоурологів України (за відсутності заборгованості)*
 400 грн - аспіранти, клінічні ординатори, лікарі-інтерни (при пред’явленні
посвідчення)
Сплатити можна попередньо на реквізити організатора або на місці.
*щоб перевірити членство, зверніться на е-mail info@souu.org.ua , вказавши своє ПІБ.

Реєстрація до 15 листопада на souu.org.ua є обов’язковою
Для участі в конференції необхідно зареєструватись до 15 листопада 2019
on-line на сайті souu.org.ua або для постійних учасників заходів СОУУ на
info@souu.org.ua.

Організаційні питання
Секретар Спілки онкоурологів України
Юрій Васильович Вітрук
тел. +38 (050) 673 20 82, +38 (044) 257 43 19
e-mail: info@souu.org.ua
Організація виставки компаній
та групова участь
Ірина Соколова
моб.тел. +38 (067) 137 20 15
e-mail: 2359424@gmail.com
Питання щодо реєстрації участі
та членських внесків до СОУУ
Анастасія Дзюбич
моб. тел.: +38 (096) 065 11 63
e-mail: info@souu.org.ua

Підтримайте #movember2019
та зустрінемось у «вусопаді»!

Детальна інформація та програма
на сайті та соціальних медіа

www.souu.org.ua
@SOUUpage
@souu.oncouro.ukraine
@souu_oncourology

