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проф. Елина Трендафилова проф. Мария Цекова проф. Стефан Денчев

Уважаеми колега, 
Българската сърдечна и съдова асоциация има удоволствието да Ви покани да  

присъствате на традиционната Научна конференция „Съвременни акценти в сър-
дечната и съдовата патология”, която ще се проведе от 30 ноември до 1 декември 
2018 г. зала „Мусала“, хотел „Хилтън“, София.  

Ще бъдат дискутирани практически проблеми в областта на сърдечната и  
съдовата патология от интердисциплинарен екип от водещи и уважавани лектори. 

Ще имате възможност да представите Вашите най-интересни и трудни  
клинични случаи и да ги обсъдите с авторитетни специалисти.

По традиция се дава трибуна на младите учени в България и на техните най- 
добри разработки в областта на сърдечната и съдовата патология.

Предвиждат се шест научни сесии:
• „Интензивната терапия – екипна дейност” – традиционна интердис-

циплинарна сесия, която тази година ще е посветена на внезапната сърдечна 
смърт, ресусцитацията и постресусцитационните грижи. 

• „Обезитас и сърдечно-съдов риск” – съвместна сесия с енодкринолози. 
• „Артериална хипертония и новите ръководства за диагноза и  

лечение” – сесията е посветена на съвременната диагноза и терапията на 
артериалната хипертония, отразени в последните европейски и американски 
ръководства. 

• „Актуални проблеми в неврологията”.
• „Моят най-интересен клиничен случай” – предвидени са награди за 

най-интересните и най-добре представените клинични случаи. Сесията ще 
бъде интерактивна и ще можете да участвате активно в решаването на пред-
ставените проблеми.

• „Актуални проблеми в ангиологията и съдовата хирургия“.
Предвиждат се сателитни научни симпозиуми, в които ще се запознаете с  

новостите в областта на фармакотерапията в областта при сърдечната и съдовата 
патология.

Планирано е провеждането на годишно общо събрание на БССА. 
Вашите най-интересни клинични случаи във вид на кратко резюме и пре-

зентация във формат ppt. можете да изпратите до 25 октомври 2018 г. на имейл:  
elitrendafilova@abv.bg. 

Избраните за представяне клинични случаи могат да бъдат публикувани като 
статия в списание „Наука Кардиология” през 2019 г. 

Таксата за регистрация е ниска и е част от концепцията на БССА за достъпност 
на непрекъснатото медицинско обучение.

Конференцията се организира традиционно от фирма „Арибилис”, което е  
гаранция за добрата организация на това научно събитие. 

Очакваме Ви и се надяваме на ползотворно сътрудничество в областта на сър-
дечната и съдовата патология.

От УС на БССА



КОМИТЕТИ

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 напраните онлайн регистрация до 26  

ноември 2018 г.
Плащането може да бъде извършено по банков път, в брой, в офиса на Арбилис ООД 

(София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ 19А) или на място на регистрационното бюро в  
х-л Хилтън.

Регистрационни такси
Ранна регистрация1 – 30.00 лв.

Регистрация на място2 – 36.00 лв.
Намалена регистрационна такса3 – 10.00 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, 
комплект регистрационни материали и сертификат за участие.

1Ранната регистрация е до 26 ноември 2018 г.
2Регистрацията на място е на 30 ноември 2018 г. на регистрационното бюро пред зала 

„Мусала“ в х-л Хилтън, София.
3Намалената регистрационна такса – важи само за пенсионери.
Забележка: Регистрацията за членове на асоциацията, студенти, специализанти и док-

торанти е безплатна. Студентите, специализантите и докторантите трябва да представят 
документ, удостоверяващ статута им.

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
Настаняването на участниците е в хотели Централ парк (бул. „Витоша“ 106, 1463 София) 

и Даунтаун (бул. „Васил Левски“ 27-А, 1040 София).

Научен комитет: 
Председател

чл.-кор. проф. Мила Власковска
Членове 

акад. проф. Иван Миланов
проф. Жанета Георгиева

проф. Нина Гочева 
проф. Параскева Стаменова 

 проф. Сабина Захариева 
проф. Стефан Денчев 

Организационен комитет:
Председател

проф. Елина Трендафилова
Членове

проф. Мария Цекова
доц. Добромир Гочев

доц. Константин Рамшев
доц. Милена Миланова

София 1000; бул. „Патриарх Евтимий” 19А
тел.: +359 2 989 88 77

e-mail: events@arbilis.com
www.arbilis.com

e-mail: office@bhva.eu
www.bhva.eu

Конферентен хотел* Единична стая Двойна стая
х-л Централ парк 177 лв. 215 лв.
х-л Даунтаун 157 лв. 187 лв.

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



РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Персонална информация

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  ........................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,
Арбилис ООД 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:

Съгласно Закона за защита на личните данни (GDPR) заявявам, че доброволно съм предоставил/а информацията за себе 
си, представляваща лични данни и друга необходима информация, както и че не възразявам същата да се обработва от 
организаторите и да се предоставя за организационни и статистически цели. Потвърждавам своето съгласие да по-
лучавам съобщения от служители на компанията във връзка с новини, покани, оферти, материали, фактури, договори, 
заявки за реклама, обмен на информация, данни, комуникация и друго.

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.

ДЕВЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ

30 ноември – 1 декември 2018 г., зала „Мусала“, х-л Хилтън, София


