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IV КОНГРЕС НА ЛАБОРАНТИТЕ В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА И 

ТЕРАПИЯ 
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Организационен комитет: 

Председател: Мария Шангова 

Членове:Светлана Каридова 

                 Мариета Сапунджиева 

                 Димитър Милинич 

 

Научен комитет: 

                 Мария Шангова  

                 Петранка Гагова 

                 Невенка Бонинска 

                 Цветелина Меламед 

                 Цветелина Зашева 

                 Надя Джанкова 

                 Мима Митева 

                 Вера Иванова 

                 Димитър Първанов 

 

Срокове: 

- Ранна регистрация – 31.05.2022 г. 

- Късна регистрация – 31.08.2022 г. 

- Изпращане на резюме – 15.06.2022 

г. 

 

Изисквания към резюметата: 

 

Да са в направления: 

- Образна диагностика; 

- Нуклеарна медицина; 

- Лъчелечение; 

- Вария. 



IV КОНГРЕС НА ЛАБОРАНТИТЕ В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА И 

ТЕРАПИЯ 

30.09 – 02.10.2022 г., гр. Пловдив 
 

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ:  

 

 

 
                       Видове резюмета: 

 Обучителна презентация – 20 минути   

o Заглавие, имена на авторите 

Моля, имайте предвид, че нито екипът от автори, нито редът им могат да бъдат променяни след изпращане.   

o Основен текст:  

- Резюме - Резюмето трябва да бъде структурирано във Фокус – цел на презентацията и до три ключови точки и да се състои от не повече от 

250 думи (заглавията са включени в броя на думите). 

- Ключови думи - от три до пет ключови думи. 

  

 Научни съобщения – 15 минути 

o Заглавие, имена на авторите 

Моля, имайте предвид, че нито екипът от автори, нито редът им могат да бъдат променяни след изпращане.   

o Основен текст:  

- Резюме - Резюмето трябва да бъде структурирано в Цели – Методи – Резултати – Заключения и да се състои от не повече от 250 думи 

(заглавията са включени в броя на думите). 

o Ключови думи - от три до пет ключови думи. 

  

 Клинични случаи – 10 минути 

o Заглавие, имена на авторите 

Моля, имайте предвид, че нито екипът от автори, нито редът им могат да бъдат променяни след изпращане.   

o Основен текст:  

- Резюме - Резюмето трябва да бъде структурирано в Подход - Обсъждане и да се състои от не повече от 250 думи (заглавията са включени в 

броя на думите). 

o Ключови думи - От три до пет ключови думи. 

Допълнителни указания: 
o Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето. 

o • Заглавието трябва да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ, с шрифт Times New Roman и размер на буквите 12. 

o • Избягвайте използването на съкращения в заглавието. 

o • За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименование при употребата им първия път, последвано от стандартно съкращение в скоби. 

o • Моля под заглавието да изпишете името или имената на авторите, като подчертаете името на автора, който ще представи доклада или постера. 

Под тях, моля да изпишете наименованието на институцията, адрес за кореспонденция с включен e-mail адрес. 

Резюметата ще бъдат приети при условие, че сте попълнили в регистрационната форма заявка за участие с доклад или електронен постер и сте 

заплатили  такса участие. Таксата се внася по банков път. 


