НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ПАТОЛОГИЯ
17-18 юни 2022 г., гр. Луковит
Хотел Дипломат плаза

„Диагностични предизвикателства в
гинекологичната патология.
Правила за добра медицинска
практика при биопсично и
цитологично изследване.

Изисквания при скрининг за
карцином на маточната шийка.“

Уважаеми колеги,
Ръководството на Българското дружество по патология има
удоволствието да Ви покани на Националната конференция по патология с
доклад или кратък научен доклад, да споделите Вашия опит или да се
включите във форума.
Темата е: „Диагностични предизвикателства в гинекологичната
патология. Правила за добра медицинска практика при биопсично и
цитологично изследване. Изисквания при скрининг за карцином на
маточната шийка.“
Конференцията ще се проведе на 17-18 юни 2022г., в Diplomat
Plaza, гр. Луковит.
Председател на БДП: д-р Ал. Влахова

Тъй като времето до Конференцията е кратко,
Ви молим да спазвате всички посочени срокове
Откриване на Конференцията: 14:00 часа, 17 юни 2022 г.
Закриване на Конференцията: 16:00 часа, 18 юни 2022 г.
Регистрация за участие в Конференцията: краен срок – 20.04.2022 г.
Такса правоучастие:

-

за редовни членове на дружеството – 50 лв. с платен членски внос 30 лв. годишно,
включително и за 2022 г.

- за участници, които не членуват в Българско дружество по патология – 300 лв.

-

за придружители – 300 лв.

Изпращане на резюмета: краен срок – 13.05.2022 г.
Изисквания за резюметата: Резюмето да бъде до 250 думи; да включва заглавие,
авторски колектив, месторабота; съществени резултати и изводи; да бъде набрано на
Word; Font: Times New Roman, Font size – 12.
Резюмета изпратени след изтичане на срока няма да бъдат включени в програмата!

Такса правоучастие и членски внос (до 2022 г., включително) да се преведат
по сметката на Дружеството, най-късно до 31 май 2022 г.
Сдружение "Българско дружество по патология"
Булстат: 131465831
IBAN: BG93STSA93000010117553
BIC: STSABGSF
МОЛ – Александрина Влахова
За регистрация и участие в Научната програма на Конференцията, моля да
изпращате Вашите имейли на: albena_nik@abv.bg.
Всички изпратили своите регистрации и резюмета ще получат потвърдителен
e-mail до 1 ден.

