д-р Румен Пачев Коцев

Приемни часове :
-

вторник: 14.00 ч. до 18.00 ч.
сряда: 15.30 ч. до 18.00 ч. - (ПЛАТЕН ПРИЕМ)
петък: 08.00 ч. до 14.00 ч.

Гл. Асистент, к-ка по Урологиа, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” гр. Плевен

Образование:
- Висше
- Висш Медицински Институт- Плевен 1978-1984 г.

Специалност:
- Урология- диплома № 37470, 1990 г.

Член на:
- European Association of Urology от 1995 г.
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- Българско Урологично дружество от 1987 г.
- Българска асоциация по ултразвук в медицината.

Курсове и специализации:
- Курс по интервенционален ултразвук в урологията. ВМИ София, 15-21.01.2006 г.
- European Urology Scholarship Programme (EUSP)- Уневерситетска болница, Цюрих,
Швейцария, 04.10-30.12.2002 г.
- Тематичен курс “Retropubic radical prostatectomy- Tips, tricks and pitfalls”,18.03.2005
г.- Истамбул
- Курс по конвенционална ехография- абдоминална ехография и повърхностни
структури. –МУ плевен, 06.02.2008г.
- Курс по ендоскопски методи на изследване и лечение на заболяванията на
отделителната и мъжката полова системи. МУ Плевен, 02.06.2008 г.
- Курс по вземане на биопсичен материал от органи на отделителна и мъжка полови
системи и от патологични процеси в ретроперитонеалното пространство за цитологични
и хистологични изследвания. МУ Плевен, 02.06.2008 г.
- Курс по ехографска диагностика на заболяванията на отделителната и пъжката
полова системи и на патологични процеси в ретроперитонеалното пространство. МУ
Плевен, 02.06.2008 г.
- Sperm DNA organisaton, protection and: Registration EC048-0077. ESHERE, Стокхолм,
Швеция, 17-18.05.2009 г.
- ESU/ESUT Hands-on training laparoscopy course 3. Стокхолм, Швеция, 19.03.2009 г.
- Курс поЕкстракорпорална литотрипсия. ВМА- София. 18.10.-22.10.2010 г.
- DORNIER Compact Alpha- Training course. 26.10-28.10.2010 г.
- Курс и призната правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични
дейности под рентгенов контрол, ВМА София, 18.10.2010 – 22.10.2010 г.
- Репродуктивна медицина 2010- противоречия и консенсус. МУ Плевен.
29.04-01.05.2010 г.
- Курс по роботизирана хирургия в рамките на „V-ти Международен семинар
по Роботизирана хирургия за югоизточна Европа”, 10-12.05.2010 г., Медицински
Университет – Плевен
- Курс „Диагностична лапароскопия”-I-во ниво. МУ Плевен. 25.06.2010 г.
- TURis resection, TURis plasma vaporization, NBI cystoscopy- практически семинар.
ВМА София, 01.07.2011 г.
- European Medical Urology Expert Summit. Прага, Чехия. 11-12.11.2011 г.
- The infertile couple – urological aspects. Виена, Австрия. 21.03.2011 г.
- Курс по педагогика и андрагогика. МУ Плевен. 2011 г.

Научна дейност:
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- Главен асистент в клиниката по урология- Медицински университет Плевен.
- Над 50 публикации и научни съобщения в наши и чужди научни списания, конгреси
и конференции.
- Участие в над 20 клинични проучвания на нови лекарствени средства.

За контакти:

Плевен – 5800, ул.”Г.Кочев”- 8а, УМБАЛ – „Д-р Г.Странски”, Клиника по УРОЛОГИЯ;
Служ.тел/: 064/ 886 516

МЦ „УРОМЕД-21”, Плевен, ул. „Дойран” 104, тел. 064 830 930

e-mail rkotsev@gmail.com
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