НАУЧНИ СЕСИИ
Сърдечна недостатъчност – най-важното днес
Ритъмни и проводни нарушения – актуално състояние
Интензивната терапия – екипна дейност
Мозъчно-съдова болест
Съдова хирургия и ангиология
Нови препоръки за лечение на сърдечни
заболявания – ESC (2017)

VII НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

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 22 ноември 2017 г.
Плащането може да бъде извършено в брой, в офиса на „Арбилис” ООД
(София 1142, бул. „Васил Левски“ 58А), по банков път (получател: „Арбилис” ООД,
„УниКредит Булбанк“ АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306)
или на място на регистрационното бюро във фоайето на хотел Хилтън, София.

СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ
В СЪРДЕЧНАТА И
СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ

Регистрационни такси
Ранна регистрация1 – 30.00 лв.
Регистрация на място2 – 36.00 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 20 ноември 2017г.
2
Регистрацията на място е на 24 и 25 ноември 2017 г. на регистрационното
бюро във фоайето на хотел Хилтън, София.
Забележка: Регистрацията за членове на асоциацията, студенти, специализанти,
докторанти и пенсионери е безплатна. Студентите, специализантите и докторантите
трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

„Арбилис” ООД
София 1142; бул. „Васил Левски” 58А
тел.: +359 2 989 88 77
е-mail: events@arbilis.com www.arbilis.com

24–25
НОЕМВРИ 2017
х л Хилтън, София

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
VII Научна конференция
Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология
Моля, попълнете с печатни букви точно и четливо тази форма.
Всички полета са задължителни

Персонална информация
Име ........................................................................................................................................................................
проф. Мария Цекова

проф. Стефан Денчев

доц. Елина Трендафилова

Уважаеми колега,
Българската сърдечна и съдова асоциация има удоволствието да Ви
покани да присъствате на Седмата научна конференция „Съвременни
акценти в сърдечната и съдовата патология”, която ще се проведе в
периода 24–25 ноември 2017 г., в хотел Хилтън, София.
Както всяка година, на форума ще бъдат дискутирани актуални
научни и практически проблеми в областта на сърдечните и
съдовите болести. Дискусията ще се проведе в условията на широк
интердисциплинарен екип от водещи специалисти от различни
и с важно място в здравната ни система болнични структури.
Предвидени са шест научни сесии и шест фирмени симпозиума.
Очакваме Ви в хотел Хилтън за ползотворен разговор.
проф. Стефан Денчев
за УС на БССА

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

КОМИТЕТИ

Клиника (отдел., ДКЦ) ..........................................................................................................................................
Длъжност .............................................................................................................................. тел. код .............

Научен комитет

Организационен комитет

служ. тел. . ............................................................ факс . .......................................................................................

Председател
проф. Стефан Денчев
Членове
акад. проф. д-р Иван Миланов;
чл.-кор. проф. Мила Власковска
проф. Федя Николов
доц. Добромир Гочев
доц. Елина Трендафилова

Председател
проф. Мария Цекова
Членове
проф. Сaбина Захариева
доц. Константин Рамшев
доц. Милена Миланова
д-р Лилия Демиревска

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.

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,

Дата: …...............................

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

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

