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Официално обръщение от Българско дружество по неврохирургия

Уважаеми колеги и приятели,
В качеството ми на Председател на Българското дружество по
неврохирургия и от името на неговия Управителен Съвет имам приятното
задължение да отправя покана към Българската неврохирургична общност за
участие в ХХVІ Национална конференция по неврохирургия, която ще се проведе
през периода 19-21 октомври 2017 г. Тази година УС възложи организирането
на колегите от Неврохирургичната клиника на УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив,
които избраха за място на провеждане на ежегодната проява чудесния
природен декор на черноморската ни перла Несебър.
Едната от подбраните теми на тазгодишния конгрес се отнася до
съвременното състояние, новостите и проблемите на детската неврохирургия
в България – тематика, която досега не е присъствала в дневния ред на нашите
конференции. Запълването на тази празнота се надявам да бъде от научен
интерес и практическа полза за всички участници в проявата.
При подбора на втората основна тема сме се водили както от
експоненциалното нарастване през последните десетилетия на оперативната
активност на българските неврохирурзи в областта на спиналната патология,
така и от неудържимото навлизане на пазара на плетора от системи и
модификации за съвременна спинална инструментация и което е по-важно –
увеличаването в родната практика на примери за комерсиално, безкритично
и неиндицирано използване на последните. Всичко това прави крайно
наложително експертното обсъждане на проблематиката на ниво Национално
Дружество по Неврохирургия с амбициоциозното намерение за изработване
на постигане на експертни препоръки, насоки и алгоритми на поведение в този
важен домейн на съвременната неврохирургия.
Както всеки път в навечерието на ежегодния неврохирургичен форум,
използвам възможността да призова участниците и най-вече младите колеги,
докторанти и специализанти от името на Редколегията на списание „Българска
неврохирургия“ да подготвят докладите си в публикационен формат на
страниците на нашето списание.
Желая на всички ползотворно участие и много приятни моменти на
общуване и отмора в красивия Несебър!
Проф. д-р М. Маринов, дм, дмн
Председател на Българското Дружество по Неврохирургия
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Официално обръщение от Председателя на Организационния комитет

Уважаеми колеги,
За мен е огромна чест и задължение да се обърна към Вас, в качеството
си на председател на Организационния комитет и ръководител на катедрата по
Неврохирургия при МУ - Пловдив, по повод предстоящото провеждане на XXVI
Национална конференция по неврохирургия. Този най-голям научен форум на
българската неврохирургична общност ще се състои от 19-21 Октомври 2017 г.
в хотел “Сол Несебър Палас” в град Несебър.
Основните теми на конференцията ще бъдат “Неврохирургични
заболявания в детска възраст” и “Гръбначномозъчни заболявания”. Искрено се
надявам, че по време на XXVI-та национална конференция по неврохирургия
ще се проведат ползотворни дискусии и дебати, които ще ни позволят
да постигнем консенсус по отношение на необходимите алгоритми на
диагностично и терапевтично поведение - индикации за оперативно лечение,
оптимални оперативни достъпи, техники и инструментации, тайминг на
осъществяване. По този начин бихме могли да уеднаквим неврохирургичното
лечение в нашата страна, което ще подобри значително изхода от лечението,
удовлетвореността на нашите пациенти и ще намали значително социалните
разходи.
Научният комитет запазва правата си да допусне в програмата
презентации и доклади, анализиращи резултатите от ретроспективни и
проспективни проучвания на отделни неврохирургични клиники и звена.
Всички регистрирани доклади ще бъдат представени на електронна
постерна сесия, като шаблонът за изработването на постера ще бъде на
разположение на всички участници. Резюметата и пълния текст на докладите,
представени в срок, ще бъдат отпечатани в сборник.
Пожелавам успех на участниците в конференцията и нека нашата
научна среща да бъде ползотворна!
Проф. д-р Борислав Китов, дм
Клиника по неврохирургия, УМБАЛ “Св. Георги” - Пловдив
Председател на Организационния комитет
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Патронаж
Събитието е под потронажа на Ректорът на Медицински университет,
Пловдив - Чл.- кор. Проф. Д-р Стефан Костянев, дмн
Основни теми на конференцията
-

Неврохирургични заболявания в детска възраст

-

Гръбначномозъчни заболявания
Научна програма

-

Аудиовизуални презентации

-

Електронни постерни сесии

-

Индустриална изложба

-

Сателитни симпозиуми

-

Фирмени презентации

Официален език

Официалните езици на конференциятa ще бъдат български и
английски.
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Предварителна програма

19 октомври 2017, четвъртък
14.00 - 19.30

Регистрация и настаняване в хотел “Сол Несебър Палас”

19.30

“Добре дошли!”, официално откриване
20 октомври 2017, петък

09.00 - 13.00

Пленарни сесии
Електронни постерни сесии
Работни групи
Фирмени презентации

13.00 - 14.00

Обяд

14.00 - 18.00

Пленарни сесии
Електронни постерни сесии
Работни групи
Фирмени презентации

19.30

Гала вечеря

21 октомври 2017, събота

09.00 - 12.00

Пленарни сесии
Електронни постерни сесии
Работни групи
Фирмени презентации

12.00 - 12.30

Закриване на конференцията

12.30 - 14.00

Обяд

14.00

Отпътуване

www.neurosurgery.bg | 5

Сателитен симпозиум
Специалист по здравни
грижи

Регистрационен формуляр
Регистрацията е валидна след попълване и изпращане на формата на
фирмата организатор:
“Про Ивент Тур” EООД
Тел: 02 442 90 50; 0882 441 660
Факс: 02 443 90 50
E-mail: nsc2017@pro-eventsgroup.com
Лични данни
Титла:
Име:
Презиме:
Фамилия:
УИН:
Институция:
Адрес:
Град:
Факс:
Телефон:
Мобилен телефон:
E-mail:
Такса участие
Делегати
Ранна такса, действителни членове на БДНХ - 220 BGN с ДДС
Късна такса, действителни членове на БДНХ - 270 BGN с ДДС
Такса след 30 септември, действителни членове на БДНХ - 320 BGN с ДДС
Ранна такса, недействителни членове на БДНХ - 240 BGN с ДДС
Късна такса, недействителни членове на БДНХ - 290 BGN с ДДС
Такса след 30 септември, недействителни членове на БДНХ - 340 BGN с ДДС
Специалисти по здравни грижи, специализанти, студенти
Ранна такса - 120 BGN с ДДС
Късна такса - 150 BGN с ДДС
Такса след 30 септември - 170 BGN с ДДС

Дата:

Регистрация
Регистрационната такса включва:
Достъп до научни и постерни сесии, фирмени симпозиуми и
презентации
Достъп до медицинска изложба
Делегатски комплект материали
Научна програма и сборник
За регистрация е необходимо да попълните регистрационния формуляр и да
го изпратите на фирмата организатор на конференцията:
“Про Ивент Тур” EООД
Факс: 02 443 90 50
E-mail: nsc2017@pro-eventsgroup.com
Настаняване в хотел “Сол Несебър Палас”, 5*****
Единична - 90 BGN

Двойна - 75 BGN

Дата на пристигане:
Дата на отпътуване:
Брой нощувки:
Цените за настаняване включват нощувка на база “Всичко включено в цената”,
застраховка, туристическа такса и 9% ДДС.
Двойно настаняване
Двойно настаняване: Моля да бъда настанен в двойна стая с
_______________________________________________
(Моля, посочете име и фамилия на придружаващото Ви лице)
Плащане
Авансово плащане на ранна, късна регистрация и депозит първа
нощувка могат да бъдат заплатени чрез банков превод при следните реквизити:
Банка: Societe General Експресбанк
Клон и адрес на банката: София
Бенефициент: “Про Ивент Тур” EООД
IBAN: BG 47 TTBB 9400 1527 8761 25
BIC: TTBB BG 22
Важно: Като цел на плащането молим да посочите трите си имена.
Разходите по банковия трансфер са за сметка на участника.
Сумата за регистрация и за настаняване бихте могли да заплатите
непосредствено преди вашата регистрация на бюрото за регистрация на “Про
Ивент Тур” EООД.
Подпис:

Авторите
Организационният комитет има желание да публикува в сборник
всички научни доклади и съобщения.
За тази цел крайният срок за изпращането на материалите е 15
септември 2017 г.
Указания за авторите
Докладите / или само резюмета / се изпращат в електронен вид на
адрес: nscreports2017@pro-eventsgroup.com
Докладите следва да бъдат до 6 страници , а резюметата до 250 думи.
Структурата на докладите трява да съдържа следните абзаци:
УВОД И ЦЕЛ;
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ;
РЕЗУЛТАТИ;
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Докладите и резюметета трябва да бъдат представени на български
или английски език.
Заглавието трябва да бъде изписано с главни букви, без съкращения
Максималният авторски колектив следва да бъде до 8 автора
Задължително е изписването на точните наименования на
институцията, в която работи всеки един от авторите в поредността: клиникаболница-град-държава.
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 знациите 12.
Авторите ще получат потвърждение за получения доклад на
електронния адрес, от който е изпратен доклада.
Публикации
Получените в срок резюмета и доклади ще бъдат публикувани в
специален сборник, който ще получат всички регистрирани делегати в
конференцията. По този начин ще можем да организираме дискусии по
основните и други теми на кръгла маса или в отделни секции.
Постерна сесия
Постерните сесии ще са само електронни, еПостери. Няма да се
приемат конвенционални постери. Електронният постер може да включва текст,
фигури и изображения. Ще се приемат само постери, които представляват
Powerpoint файлове с разширение .ppt или .pptx. Постерът да е максимум 4
слайда ( 1 слайд заглавие + 3 слайда съдържание). Слайдовете трябва да са
настроени за автоматична смяна. Препоръчваме Ви да използвате семпли и
ясни, лесни за четене шрифтове с размер за основното съдържание минимум
29 пункта. Образец на слайда, който да използвате, ще е качен на сайта на
дружеството, www.neurosurgery.bg
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Място на провеждане
19-21 октомври, 2017
Хотел “Сол Несебър Палас”, Несебър
Несебър е древен град с изключително богата история и предпочитана
дестинация за различни видове туризъм, спа и балнео почивка. По време на
своя престой може да се насладите на различни природни и исторически
забележителности в Несебър - културни паметници, църкви, музеи,
Архитектурно-историческият и археологически резерват Старинен Несебър и
Древния град Несебър, включен в списъка за световно културно наследство на
ЮНЕСКО.
Хотелът, в който ще се проведе събитието е “Сол Несебър Палас” - един
от най-голямите 5***** хотели в България, където посетителите могат да се
възползват от богати и разнообразни All-inclusive услуги. Хотелът се намира на
крачка разстоние от плажната ивица и предлага за своите гости 318 елегантни
стаи с панорамна гледка към морето. Всички стаи в хотела са просторни и
разполагат с балкон, мини бар, кабелна телевизия, кът с мека мебел и големи
бани с вана и душ кабина.
Комплексът предлага на своите гости закрит и открит плувен басейн
с просторна слънчева тераса. Спа услугите, включват различни масажи и
козметични процедури, както и достъп до хидромасажна вана, сауна и парна
баня. На разположение на гостите още е зала за игри, както и тенис корт, и
многофункционално игрище за баскетбол, волейбол и футбол.
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Настаняване в хотел „Сол Несебър Палас”, 5*****
Единична стая

90 BGN

Двойна стая

75 BGN

Посочените цени са на човек, на ден, на база „Всичко включено
в цената”, включват 9% ДДС, както и всички приложими за настаняване в
хотелски комплекс “Сол Несебър Ризорт”.
Хотелската резервация ще бъде направена съобразно получената от
регистрационната форма информация /вид стая, брой нощувки, допълнително
настанено лице/. Тя е валидна само след регистрация и заплащане на депозит
първа нощувка.
Настаняване в двойна стая ще бъде направено, след изричното
посочване на имената на придружаващото лице в регистрационната форма.
При настаняване на един човек се заплаща единична стая.
Плащане
Авансово плащане на ранна и късна регистрация и депозит първа
нощувка могат да бъдат заплатени чрез банков превод при следните реквизити:
Банка: Societe General Експресбанк
Клон и адрес на банката: София
Бенефициент: “Про Ивент Тур” ЕООД
IBAN: BG 47 TTBB 9400 1527 8761 25
BIC: TTBB BG 22
Важно: Като цел на плащането молим да посочите трите си имена.
Разходите по банковия трансфер са за сметка на участника.
Сумата за регистрация и за настаняване бихте могли да заплатите
непосредствено след вашата регистрация на бюрото за регистрация на “Про
Ивент Тур” ЕООД.
Анулации
Възстановяването на регистрационна такса НЕ е въжможно.
Хотелската резервация се отменя писмено до 31 август 2017 г. След
получаване на писмен отказ се възстановява депозита по първата нощувка.
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Регистрация
Регистрация делегати
Ранна такса, действителни членове на БДНХ - 220 BGN с ДДС
Късна такса, действителни членове на БДНХ - 270 BGN с ДДС
Такса след 30 септември, действителни членове на БДНХ - 320 BGN с ДДС
Ранна такса, недействителни членове на БДНХ - 240 BGN с ДДС
Късна такса, недействителни членове на БДНХ - 290 BGN с ДДС
Такса след 30 септември, недействителни членове на БДНХ - 340 BGN с ДДС
Регистрация специалисти по здравни грижи,
специализанти, студенти
Ранна такса - 120 BGN с ДДС
Късна такса - 150 BGN с ДДС
Такса след 30 септември - 170 BGN с ДДС
Регистрационната такса включва:
Достъп до научни и постерни сесии, фирмени симпозиуми и
презентации
Достъп до медицинска изложба
Делегатски комплект материали
Научна програма и сборник
За регистрация е необходимо да попълните регистрационен формуляр
и да изпратите на на фирмата организатор на конференцията - “Про Ивент Тур”
ЕООД
Факс: 02 443 90 50
E-mail: nsc2017@pro-eventsgroup.com
Регистрационния формуляр е достъпен на страницата на Българското
дружество по неврохирургия: www.neurosurgery.bg.
Сертификат за участие
На всеки регистриран участник ще бъде издаден сертификат за
участие в конференцията, който ще може да получи на регистрационното бюро
на “Про Ивент Тур” EООД.
Членски внос
Ако не сте заплатили членския си внос, бихте могли да направите това
диретно на сметката на Дружеството по неврохирургия:
Банка: Пощенска банка
Клон: София
Бенефициент: БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
IBAN: BG 79 BPBI 7940 1085 1268 01
BIC: BPBI BG SF
Като цел на плащането молим да посочите трите си имена, като
разходите по банковия трансфер са за Ваша сметка.
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Важни дати
Краен срок за ранна регистрация

01.08.2017

Краен срок за късна регистрация

30.09.2017

Краен срок за промени и анулации на хотелска резервация

31.08.2017

Краен срок за изпращане на резюмета и доклади

15.09.2017

“Добре дошли!”, официално откриване

19.10.2017

Гала вечеря

20.10.2017

Отпътуване

21.10.2017
Контакти

За информация, регистрация, хотелска резервация може да се
обърнете към фирмата организатор на конференцията “Про Ивент Тур” ЕООД:
Лица за контакт: Камелия Каменова и Кристина Цонева
Т: +359 2 442 90 50
Ф: +359 2 443 90 50
М: +359 898 719 112
М: +359 882 441 660
М /офис/: +359 889 119 050
E-mail за регистрация: nsc2017@pro-eventsgroup.com
E-mail за доклади: nscreports2017@pro-eventsgroup.com
Адрес: София 1202, ул. “Г.С. Раковски” № 28, ет. 2
Интернет адрес: www.pro-eventsgroup.com
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