Уважаеми колеги,
Особено ми е приятно, че предстои отново да се
срещнем на станалите традиция конференции „От
науката до леглото на болния“. Тази година тематиката на VIII научно-практическа конференция „От
науката до леглото на болния“ е „Когато научните
доказателства помагат на клиничната практика“.
Основният акцент на предстоящия форум е как напредъкът в научните технологии – диагностичните подходи и терапевтичните лекарствени
продукти, се транслира в ежедневната практика и отчитаме ли положителни ефекти за обществото.
Като нов поглед в настоящата конференция се очертава активното
участие на Научното дружество по фармация. Значителен брой научни
сесии са посветени на изясняването на фармацевтичните и фармакологичните основи в терапевтичните и нежеланите лекарствени реакции.
Интерес представляват лекциите за генетичната предиспозиция при
хиперлипедимии, диабет и сърдечно-съдови заболявания и за фармакогенетичния подход за оптимизиране на терапията и за намаляване на
нежеланите лекарствени реакции.
Като лектори са привлечени едни от най-изтъкнатите специалисти в
областта на кардиологията, ендокринологията, съдовите заболявания,
нарушенията в сексуалната функция, затлъстяването и др.
Специално внимание е отделено на технологично нови лекарствени
продукти, на рискове и ползи от взаимодействия, нежелани лекарствени
реакции. Като страна член на ЕС към Изпълнителната агенция за лекарствата (ИАЛ) е изградена Комисия за оценка на риска при проследяване
на лекарствената безопасност. Важна отговорност на лекари и пациенти е
съобщаването на наблюдавани нежелани лекарствени реакции.
В тази конференция се разширява подходът ни като лектори и обучители в практически курсове, паралелно с водещи, утвърдени в годините
професионалисти в областта на кардиологията, фармакологията, ендокринологията, нефрологията и т.н., да се нарежда една по-млада смяна,
която носи много ентусиазъм и пиетет към иновациите.
Уверена съм, че Организационният комитет на конференцията и
специално неговият председател доц. д-р Борислав Георгиев ще ни предложат отлична организация на форума.
Пожелавам на всички участници приятна и ползотворна дейност в
дните на VIII научно-практическа конференция „От науката до леглото на
болния“.
Чл.-кор. проф. д-р Мила Власковска
Председател на Научния комитет

Регистрационни такси
Ранни регистрационни такси1
Стандартна2
30.00 лв.
Намалена3
10.00 лв.
Късни регистрационни такси
и регистрация на място4
Стандартна2
36.00 лв.
3
Намалена
14.00 лв.

Ранната регистрация е до 21 септември 2017 г.
Стандартната регистрационна такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, делегатски комплект регистрационни материали и сертификат за участие.
3
Намалената регистрационна такса е определена за специа
листи по здравни грижи, включва достъп до всички научни
сесии и изложбената зона, делегатски комплект регистрационни
материали и сертификат за участие.
4
Късната регистрация е след 21 септември 2017 г. и на място.
Освободени от такса участие, след удостоверяване със съответния документ са студенти, докторанти и специализанти.
1
2

За допълнителна информация и
ранно хотелско настаняване,
се свържете с организатора:
„Арбилис” ООД
София 1142
бул. „Васил Левски” 58А
тел.: +359 2 989 88 77
е-mail: events@arbilis.com
www.arbilis.com
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Научно-практическа
конференция

ОТ НАУКАТА ДО
ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ
Когато научните
доказателства помагат на
клиничната практика
5–8 октомври 2017 г.
х-л Мелиа Гранд Ермитаж, х-л Астера
кк Златни пясъци

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
Моля, попълнете с печатни букви точно и четливо тази форма.
Всички полета са задължителни

Научни сесии
• Артериална хипертония
• Дислипидемии
• Сърдечна недостатъчност
• Хемостаза и тромбоза.
Антитромбоцитна терапия и
антикоагулация
• Ритъмни нарушения
• Белодробна хипертония
• Съдова хирургия и ангиология
• Диагностика и терапия в
напреднала и старческа възраст

Персонална информация

• Кардиоендокринология
• Кардиохепатология
• Болести на съединителната
тъкан
• Клинична фармация
• Сесия на Българско дружество
по фармация
• Сесия на Асоциация по сексуална
медицина
• Научни симпозиуми
• Презентации

Име ........................................................................................................................................................................
Презиме ................................................................................................................................................................
Фамилия.................................................................................................................................................................
ЕГН ...................................................... УИН ...............................................Научно звание ..................................
Специалност .........................................................................................................................................................

Домашен адрес
п. код ............. гр. .................................................. област ................................. община .................................
ж. к. ......................................................................... ул. ........................................................................ № ..........
бл. ........ вх. ........ ет. ...... ап. ......... GSM .................................... тел. код ........... дом. тел. .........................
e -mail ....................................................................................................................................................

Служебен адрес
п. код ............. гр. ............................................... област ................................. община .....................................
ж. к. ...................................................................... ул. ............................................................................... № ........
бл. .......... вх. .............. ет. ........ ап. ........ Здр. заведение .................................................................................
Клиника (отдел., ДКЦ) ..........................................................................................................................................
Длъжност .............................................................................................................................. тел. код .............
служ. тел. . ............................................................ факс . .......................................................................................

Курсове
• Основи на ЕКГ анализа
• ЕКГ – ритъмни и проводни нарушения
• Как да се анализират резултатите от ехокардиографията
• Оценка на пациенти с предсърдно мъждене

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,
Арбилис има традиция в прилагането на най-високите етични стандарти в своята търговска практика. Тъй
като ние ценим професионалното отношение с Вас, желаем да Ви уведоми, че Арбилис е ангажирано с опазването на
поверителността и сигурността на Вашите лични данни, в съответствие с цялото приложимо законодателство и
корпоративните политики на Арбилис. Във връзка с това моля прочетете и ако сте съгласни подпишете следното:
Заявявам, че доброволно съм предоставил/а информацията за себе си, представляваща лични данни и друга необходима информация, както и че не възразявям същата да се обработва от организаторите и да се предоставя за
организационни и статистичиски цели. В случай, че желая по което и да е време да променя или залича предоставените от мен данни, Арбилис ще извърши това след като бъде уведомено за това мое желание.
Дата: …...............................

С уважение: .......................................
(подпис)

Благодарим за отделеното време, като се надяваме организираният форум да е полезен за Вас.

