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Уважаеми Колеги,
Тази година продължаваме традицията на СБАЛ по Онкология - ЕАД и от името на Организационния комитет и лично от свое име, имам удоволствието да отправя към Вас покана
за участие в Научна конференция на тема „Комплексно поведение при тумори в малкия
таз“, която ще се проведе в периода 19-21 юни в хотел „Риу Правец Ризорт“, гр. Правец.
Макар, че е невъзможно да се предвидят бъдещите проблеми и предизвикателства, свързани с онкологичната практика, предварителното проучване и предвиждане са ключ за
успеваемостта при адекватното лечение и грижа за пациентите. Вземайки под внимание
нарастващия брой на заболели от тумор в малкия таз на глобално ниво, темата на настоящата конференция е особено актуална, като подчертава необходимостта от адекватно комплексно поведение при лечението.
По време на конференцията, на Вашето внимание ще бъдат представени доклади, които
ще имаме възможността да дискутираме заедно, което би допринесло за подобряване на
сътрудничеството ни като специалисти и за по-адекватно реагиране към спецификата
на проблема. Водещи специалисти от страната ще представят своите проучвания и ще
споделят опита си. Ще бъдат представени и новости от проучвания и изследвания на
АСКО.
Надяваме се, че избраната тема и научната програма на конференцията ще отговорят
на Вашите високи критерии. Като председател на Организационния комитет, Ви уверявам, че конференцията ще компилира богата научна и социална програма,съпътствана от
изложение на фармацевтичните компании.
За да бъде ползотворна предстоящата ежегодна конференция на СБАЛ по Онкология, скъпи колеги, разчитаме на Вашето активно участие и с нетърпение Ви очакваме отново в
Правец.
С уважение,

Д-р Валентин Ангелов

Проф. Панайот Куртев

Проф. Валентин Димитров

Изпълнителен директор на
СБАЛО-ЕАД

Ръководител на Клиника по коремна
хирургия при СБАЛО-ЕАД

Началник отделение по
колопроктология при СБАЛО-ЕАД

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
19.ЮНИ (ПЕТЪК)

10.00 – 14.00

Регистрация и настаняване

14.00 – 18.30

Официално откриване
Пленарна сесия
Научни сесии
Сателитни симпозиуми

19.30

Коктейл „Добре Дошли”

20.ЮНИ (СЪБОТА)

21.ЮНИ (НЕДЕЛЯ)

9.00 – 13.00

9.00 – 14.00

Пленарна сесия
Научни сесии
Постерни сесии
Сателитни симпозиуми

Научни сесии
Постерни сесии
Сестринска сесия

13.00 – 14.00

Официално закриване
Раздаване на
сертификатите

Обяд

14.00 – 18.00

Пленарна сесия
Научни сесии
Постерни сесии
Сателитни симпозиуми

Отпътуване

20.00

Официална вечеря
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Краен срок за изпращане: 14 април 2015г.
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Резюмета се изпращат в електронен вид на адрес: onco2015@cic.bg
Резюмето не трябва да надхвърля повече от 250 думи, шрифт Arial, големина 10, междуредие 1,5
Резюметата трябва да бъдат представени на български език или английски език
Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето
Заглавието трябва да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ
Избягвайте използването на съкращения в заглавието
Максималният авторски колектив следва до бъде до 8 автори
Задължително е посочването на кореспондиращ автор в текста на e-mail-a и и възможности
за контакт - клиника, болница, пощенски код, град, държава; e-mail; телефон
Задължително е изписването на точните наименования на институцията, в която работи всеки от авторите в поредността (клиника, болница, град, държава)
За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименование при употребата им първия
път, последвано от стандартното съкращение в скоби
Моля подчертайте името на автора, който ще представи съобщението или постера

Авторите ще получат потвърждение за получения абстракт по e-mail, на електронния адрес, от
който е изпратено резюмето.

ПУБЛИКАЦИИ
Одобрените резюмета ще бъдат публикувани в специално издание на сп. "Онкология"

ПОСТЕРИ
Размери до 2м. дължина и 1м. ширина

СЕРТИФИКАТИ ЗА УЧАСТИЕ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ БЛС
Конференцията ще бъде акредитирана от Български лекарски съюз.
На всички регистрирани участници ще бъде издадено удостоверение от БЛС, както и сертификат за участие от регистрацоинното бюро на CIC Ltd.

РЕГИСТРАЦИЯ
За регистрация е необходимо да попълните регистрационен формуляр и да го изпратите
на Официалния агент на Конференцията - CIC Ltd по поща, факс или имейл:
Адрес : София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова № 2
E-mail: onco2015@cic.bg
Fax: + 359 2 892 08 00
Регистрационният формуляр е достъпен на www.cic.bg

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА
Ранна такса (до 19 април)
Късна такса* (до 18 юни)
На ден** (19 или 20 юни)
Ранна такса за студенти и специализанти*** (до 19 април)
Ранна такса за специалисти по здравни грижи*** (до 19 април)

150
300
150
75

лв.
лв.
лв.
лв.

75 лв.

* Късна регистрационна такса включва настаняване само на 19 юни 2015г.
** Регистрационна такса на ден включва програмата само за избрания ден и не включва настаняване, което се
заплаща отделно при наличие на свободни стаи при цена от 130 лв. за единична стая и 200 лв. за двойна стая
*** Тази такса е валидна само при участие с доклад или постер. Включва програмата и настаняването на 20 юни 2015г.

В случай на анулиране на Вашето участие, регистрационната такса не се възстановява.

РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСА ВКЛЮЧВА:
•
•
•
•

Настаняване в единична стая на 19 и 20
юни в хотел Риу Правец Ризорт
Достъп до научните сесии, постерни сесии,
сателитни симпозиуми
Достъп до медицинската изложба
Делегатски комплект

•
•
•
•
•

Научна програма / сборник с резюмета
Коктейл “Добре дошли” на 19 юни
Официална вечеря на 20 юни
Работен обяд
Кафе-паузи

ВАЖНИ ДАТИ:
•
•
•
•
•

14
19
18
19
20

април 2015		
април 2015
юни 2015		
юни 2015
юни 2014

Краен срок за изпращане на резюмета
Краен срок за ранна регистрация
Краен срок за късна регистрация
Официално откриване и Коктейл „ Добре дошли”
Официална вечеря

НАСТАНЯВАНЕ:
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

НАСТАНЯВАНЕ:
Настаняването на участниците се заявява чрез попълване на регистрационния формуляр и изпращането му до официалния агент на събитието – CIC Ltd. Резервацията на стаята е валидна след получаване на писмено потвърждение от страна на CIC Ltd.
Участници, заплатили ранна регистрационна такса, ползват безплатно настаняване в единична
стая на 19 и 20 юни 2015.
При настаняване в двойна стая е необходимо да се доплати 70 лв. на вечер за второто лице, на
база нощувка със закуска.

ПЛАЩАНЕ
• Предварително:
›
›

В офиса на CIC Ltd.
Чрез банков превод на Банка – УниКредитБулбанк АД
Клон – Света София
BIC
– UNCRBGSF
IBAN – BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
„Компания за международни конгреси“ ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието „ ONCO2015 “ .

• На място:

Такса правоучастие на ден може да заплатите при регистрация на бюрото на CIC Ltd. в
деня на откриването – 19 юни 2015г. в Хотел Риу Правец Ризорт.

КОНТАКТИ:
За информация относно научната програма може да се обръщате към:
ОРГАНИЗАЦИОННИЯ И НАУЧЕН КОМИТЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА –
Проф. Панайот Куртев
Проф. Валентин Димитров
Лице за контакт: Проф.
Тел.: 02/80

76 227

Панайот Куртев

За регистрация, хотелски резервации и информация може да се
обръщате към: ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ НА КОНГРЕСА

КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ – CIC Ltd
Лице за контакт: Мариана Недева
Мобилен: 0887 861 843
Тел.: 02/892 08 08 до 60
Факс: 02/892 08 00
София 1700, кв. Витоша, ул. „Леа Иванова“ 2
E-mail за регистрация и изпращане на резюмета: onco2015@cic.bg
Website:

www.cic.bg

