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Уважаеми колега,
Българската сърдечна и съдова асоциация има удоволствието да Ви покани
да присъствате на Осмата научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”, която ще се проведе на 30 и 31 март 2018 г. в Телекомуникационния център на МУ-Плевен, под егидата на Ректора на МУ-Плевен.
Вече пета година нашата организация от интердисциплинарен вид, единствената такава в страната, организира научни дискусии на широк кръг
от важни проблеми. Целта ни е да представяме взаимовръзката на заболяванията на сърцето, съдовете и таргетните органи и системи, сложните и
многостранните патогенетични процеси, като един континиум. Този континиум може да бъде правилно разбран, диагностициран и третиран само в
условията на широк кръг специалисти. Това е правилният подход в цялата медицина и ние трябва да отговорим на изискванията на съвремието. Само обединените усилия на здравните специалисти могат да доведат до качествено подобрение в диагностиката, превенцията и лечението на заболяванията.
С провеждането на пролетния ни форум в Плевен искаме да улесним колегите от централна и северна България да се включат по-широко в дискусиите
и да актуализират техните познания в интересуващите ги области. Както
е обичайната практика, утвърдени и уважавани специалисти ще са лектори
в сесиите по основните научни теми. Предвидени са шест научни сесии и пет
фирмени симпозиума.
За първи път тази година ще дадем възможност за представяне на
оригинални разработки чрез съвременната технология на електронните постери. За тях ще бъде предвидена и отделна коментарна сесия.
Дискусията и личните срещи с участниците в конференцията ще може да се
осъществява и в неформалната обстановка на нашите кафе паузи и осигурени
обяд и вечеря.
Очакваме Ви в Телекомуникационния център на МУ-Плевен за ползотворен
разговор.
Проф. Стефан Денчев, за УС на БССА

ОСНОВНИ ТЕМИ
• Клапни заболявания
• Ревматични заболявания и сърдечно-съдов риск
• Проблеми в терапията на сърдечно-съдовите заболявания
при пациенти над 75 години
• Проблеми на първичната профилактика
със статини и аспирин
• Метаболитен синдром
• Електронна постерна сесия

РЕГИСТРАЦИЯ

За участие в конференцията се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.
На www.arbilis.com и на www.bhva.eu може да направите онлайн
регистрация до 23 март 2018 г.
Регистрационни такси:
Ранна регистрация1 – 30.00 лв.
Регистрация на място2 – 36.00 лв.
Намалена регистрационна такса3 – 10 лв.
Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и
изложбената зона, комплект регистрационни материали и сертификат
за участие, който се получава на посочения от участника имейл адрес в
регистрационната карта.
1
Ранната регистрация е до 23 март 2018 г.
2
Регистрацията на място е на 30 и 31 март 2018 г. на регистрационното
бюро в Телекомуникационен център на МУ-Плевен.
3
Намалена регистрационна такса е за студенти, специализанти и пенсионери. Студентите и специализантите трябва да представят документ,
удостоверяващ статута им.
Забележка: Регистрацията за членове на асоциацията е безплатна.

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
Конферентен хотел*
Балкан

Единична стая
65 лв.

Двойна стая
95 лв.

*Цените за настаняване са на помещение и включват: една нощувка със закуска.
За хотелско настаняване се свържете с организатора www.events.arbilis.com
Организаторите не поемат ангажимент за хотелско настаняване след изчерпване на стаите.
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