ВТОРО
СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги и гости,
От името на Организационния комитет и от свое име имам удоволствието да Ви
поканя да вземете участие в XVI Национален конгрес по хирургия с международно
участие, който ще се проведе в периода 4 - 7 oктомври 2018 г., в конгресен център на
хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци.
Научният форум с най-голяма значимост в българската хирургия за 2018 г. ще се
проведе под мотото „Нови хоризонти пред хирургията” и ще предостави възможност
за обмяна на опит и практики между колеги, а също така и възможност за създаване
на нови контакти и затвърждаване на вече създадени такива. На предстоящия
конгрес ще бъдат засегнати теми от всички области на хирургията с акцент върху
съвременните постижения и предизвикателства, както и етични и правни аспекти
на нашата професия. С удоволствие каня всички хирургични колективи в страната,
както и наши приятели от чужбина да заявят своето участие по конкретни теми.
Очакваме Ви и вярваме, че Вашето активно участие ще допринесе за реализацията
на един успешен и ползотворен конгрес!
С уважение,

Проф. д-р Георги Тодоров, дм
Председател на Българско хирургическо дружество

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
За участие в XVI Национален конгрес по хирургия, моля изпратете вашите заявки и
текстове за одобрение на български и английски на: congress.surgery.2018@gmail.com.
Формите за участие в конгреса са научен доклад, видеопрезентация и постерна
презентация.
Краен срок за представяне на заявки за участие и резюмета:

31 март 2018 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:

30 август 2018 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.

РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСA
Ранна такса участие членове:

225 лв.

до 20 юли 2018 г.

Ранна такса участие нечленове:

330 лв.

до 20 юли 2018 г.

Късна такса участие членове:

270 лв.

след 20 юли 2018 г.

Късна такса участие нечленове:

400 лв.

след 20 юли 2018 г.

Такса за млади хирурзи и пенсионери:

150 лв.

Регистрационната такса включва:
Достъп до научните сесии
Достъп до медицинската изложба
Достъп до сателитните симпозиуми и фирмени презентации
Комплект материали
Кафе-паузи
Коктейл „Добре дошли“
Официална вечеря
Онлайн сертификат за участие

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
ХОТЕЛ

ЕДИНИЧНА СТАЯ

ИНТЕРНАЦИОНАЛ
АРЕНА МАР

стандарт
130 лв.

море
145 лв.

ДВОЙНА СТАЯ*
стандарт
170 лв.

90 лв.

море
200 лв.
126 лв.

* 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/bgss2018

