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НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: 

 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕЦИИ В ХИРУРГИЧНИТЕ ГРИЖИ” 

 

05 - 07 ЮНИ 2019Г. 

ПЛЕВЕН 

 
Уважаеми колеги, 

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в научно-практическа сесия за професионалисти 

по здравни грижи. Тя е предназначена за работещите в структурите по хирургия, реанимация, 

анестезиология, образна диагностика, лаборатория и др. и ще се проведе в периода 05-07 юни 2019г. в гр. 

Плевен. 

Срок за изпращане на заявки и резюмета - до 31.01.2019г. 

Срок за изпращане на пълнотекстовите доклади - до 28.02.2019г. 

 

Изисквания към резюметата и докладите: 

Резюмета - обем до една стандартна машинописна страница. 

Доклади - обем до пет стандартни машинописни страници. 

 

Оформяне на текста: 

Заглавие - Главни букви, шрифт Times new roman, размер – 14 pt. 

Текст на резюмето/доклада: шрифт Times new roman, размер – 14 pt, с подравняване вляво, без 

форматиране. 

Резюмето трябва да съдържа само текст, да е съставено от ключови думи, въведение, цел, материали и 

методи, резултати и обсъждане.  

Моля, не включвайте таблици, графики и фигури в изложението на резюмето.  

 

Тематика на сестринската сесия 

 Спешна хирургия-остър хирургичен корем-сестрински грижи 

 Жлъчно-чернодробно-панкреатична хирургия 

 Хирургия на гастроинтестинален тракт 

 Колоректална и проктологична хирургия 

 Ортопедия и травматология 

 Урология 

 Ендокринна хирургия и млечна жлеза 



 Детска хирургия 

 Гръдна хирургия 

 Сърдечна и съдова хирургия 

 Лицево-челюстна хирургия 

 Неврохирургия 

 Онкохирургия 

 Пластична и реконсруктивна хирургия 

 Гинекологична хирургия 

 

Резюметата и докладите можете да изпратите  на  e-mail адреса на конференцията -

surgiconfеrenceplszg@gmail.com  

 

Лице за контакт:  

Главна медицинска сестра Ивайла Петкова - gsm: 0879 06 66 51 

ст.м.с. Анелия Атанасова, Отделение по Жлъчно чернодробна и панкреатична хирургия - gsm: 0885 24 58 66 

 

Такса правоучастие - 100 лв. 

 

Хотелско настаняване: Хотел Балкан  

- единична стая - 45 лв. 

- двойна стая - 60 лв. 

Цените включват нощувка със закуска 

Регистрационната такса се заплаща по банков път: 

Медицински университет гр. Плевен  

Банкова сметка на конференцията: 

ОББ-клон Плевен 

BG98 UBBS88883118307200 

UBBS 8888 

Валута BGN 

Основание да плащане: Плевен 2019 – имена на участник 

 

Ще се радвам да се включите с доклад, клиничен случай или постер. 

Участниците ще бъдат кредитирани с точкова оценка в продължаващото обучение. 


