Уважаеми колеги,
От името на Ръководството на Българското хирургическо дружество, за
мен е удоволствие да ви поканя за участие в предстоящия XVII Национален
Конгрес по хирургия с международно участие който ще се проведе в
конгресния център на Хотел Парадайс блу, к.к. Албена, 1-4 октомври 2020 г.
Промените които възприехме в провеждането на този най-голям форум в
дейността на Дружеството (на всеки две години) ни позволява да съсредоточим
нашите усилия върху по-малък брой основни проблеми, но за сметка на това да
ги обсъдим по-задълбочено.
Управителният съвет на Българското хирургическо дружество се спря на
едни от най-често срещаните в ежедневната практика на хирургията:
1. Стомашно-дуоденалната хирургия;
2. Предлагаме да продължим нашите дискусии за максимално
ефективният ни подход към „органа враждебен към операции“панкреаса;
3. Да продължим да търсим оптимален резултат в решенията за
мултивисцералната хирургия.
Същевременно следвайки доброто начало поставено на предшестващия XVI
Национален Конгрес по хирургия, ще представим и предложение за приемане
от Конгреса на „Консенсусно становище на БХД с характер на ръководство,
за лечение на острия перитонит“.
Убеден съм, че с общите усилия на всички участници в Конгреса, ще получим
повече отговори на въпросите които ни вълнуват и за решението на които ще
проведем интересни, ползотворни и научно издържани дискусии.
До среща в Албена!

Проф. Бойко Коруков, д.м.
Председател на Българско хирургическо дружество

ТЕМАТИКА НА КОНГРЕСА
СТОМАШНО-ДУОДЕНАЛНА ХИРУРГИЯ
ХИРУРГИЯ НА ПАНКРЕАСА
МУЛТИВИСЦЕРАЛНА ХИРУРГИЯ

Предложение за приемане на „Консенсусно становище на БХД с характер на
ръководство, за лечение на острия перитонит“.

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСA
РАННА ТАКСА

Участие членове

205 лв.

Участие нечленове

330 лв.

до 22 юни 2020 г.

КЪСНА ТАКСА

Участие членове

270 лв.

Участие нечленове

400 лв.

след 22 юни 2020 г.

Членски внос за 2020 г. - 2021 г. - 90 лв.
Членският внос, можете да заплатите:
ТИТУЛЯР: СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
БАНКА: Уникредит БУЛБАНК
IBAN: BG40UNCR70001523092186
BIC: UNCRBGSF
Регистрационната такса включва:
Достъп до научните сесии
Достъп до сателитните симпозиуми и фирмени презентации
Достъп до медицинската изложба
Делегатски комплект
Коктейл „Добре дошли“
Официална вечеря
Кафе-паузи
Онлайн сертификат за участие

НАСТАНЯВАНЕ
ХОТЕЛ

ЕДИНИЧНА СТАЯ

ДВОЙНА СТАЯ*

ПАРАДАЙС БЛУ

160 лв.

220 лв.

ХОТЕЛ ФЛАМИНГО

120 лв.

160 лв.

87 лв.

126 лв.

КОМПЛЕКС ЛАГУНИ

*Цените за настаняване включват нощувка, закуска, застраховка, туристическа такса и ДДС.
*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята.
При настаняване на един човек се заплаща единична стая.
**Хотелската резервация е валидна само след попълване и изпращане на регистрационен формуляр
и заплащане на всички нощувки.

За онлайн регистрация и хотелска резервация
моля посетете:
http://reg.cic-pco.com/bgss2020

ВАЖНИ ДАТИ
Краен срок за заявяване на ранна такса участие членове/нечленове:
до 22 юни 2020 г.
Kъсна такса участие членове/нечленове: след 22 юни 2020 г.
Краен срок за представяне на резюмета за постери и заявки за
участие с доклад: до 15 април 2020 г.
Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите: до 31
август 2020 г.
Моля изпратете Вашите резюмета за одобрение от Научния
комитет на email: bkorukov@bgss.eu
Хотелската резервация е валидна само след заплащане на всички
нощувки не по-късно от 4 септември.
При анулации на регистрационна такса и хотелско настаняване
в писмен вид до Компания за международни конгреси ООД до 28
август 2020 г. се възстановяват 50% от заплатените суми.
При анулации след 28 август 2020 г., суми не се възстановяват.

ПЛАЩАНЕ
Такса правоучастие и хотелското настаняване могат да бъдат
заплатени:

Чрез банков превод:
Банка: УниКреди Булбанк АД
Клон: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
Получател: “Компания за международни конгреси“ ООД
*Моля, отбележете в платежното нареждане Вашето име, както и
кода на конгреса – BGSS2020.

В офиса на CIC Ltd.:
Адрес: Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2

На място
Регистрационна такса на място, както и допълнителни нощувки
(при наличност на свободни стаи) може да заплатите на бюрото
на Компания за международни конгреси в Парадайс Блу Хотел,
к.к. Албена, което ще бъде на разположение през целия период на
конгреса.
*При заплащане такса на място, моля обърнете внимание, че се
приемат карти Visa и Mastercard. Карти American Express не се
поддържат.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
АВТОРИТЕ
За участие в XVI Национален конгрес по хирургия, моля изпратете вашите
заявки и текстове за одобрение на български и английски език на:
bkorukov@bgss.eu
Форми за участие в конгреса:
- научен доклад;
- видеопрезентация;
- електронна постерна презентация.
Краен срок за представяне на заявки за участие и резюмета: 31 март 2020 г.
Изпратените абстракти ще бъдат разгледани от Научния комитет на
събитието.
Одобрените доклади ще бъдат предложени за публикуване в пълен обем в
допълнителен брой на списание Хирургия. Подложна бланка за постерната
презентация и пълна информация относно форматите на доклада и
видеопрезентацията ще бъде публикувана на страницата на БХД: www.bgss.eu.
Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите: до 31 август 2020 г.
Указания за авторите:
• Резюметата и докладите трябва да бъдат на български език.
• Резюметата следва да спазват следната структура: Ключови думи, Въведение,
Цел, Материали и методи, Резултати, Обсъждане, Заключение.
• Препоръчва се да се подготвят и представят в следния формат за публикуване:
- заглавие на статията;
- инициали и имена на всички автори
*Пример: Р. Икономов 1, Т. Стоянова 1, А. Бочева 2;
- име на институцията;
- адрес за кореспонденция с включен e-mail адрес.
• Заглавието трябва да бъде изписано с главни букви, без съкращения.
• Текстът на научния материал, книгописът, таблиците и легендите към тях
следва да написани в електронен вариант – формат на Microsoft Word с интервал
1,5 и размер на знаците 12.
Всички резюмета ще бъдат разгледани от Научния комитет, след което ще
бъдете уведомени за статута на Вашето участие.

ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ НА СЪБИТИЕТО

КОМПАНИЯ ЗА
МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИТИЯ

КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ООД - CIC Ltd.
София 1700, кв. „Витоша”, ул. „Леа Иванова” 2
тел.: +359 2 892 08 08 дo 76; e-mail: cic@cic.bg

CIC.bg

www.

