УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕЗЮМЕТА:

Информация за хотелите в гр. Плевен:

1. Предпочитание: устна презентация или постер
2. Научно направление:
3. Резюметата: представят се на български и английски
език за всички български автори и само на английски за
участниците от чужбина.
4. Текст: неформатиран, междуредие 1.0 (single), шрифт
Times New Roman, размер (size) 12 pt, Word 2003/2007
5. Обем - до 250 думи.
6. Структура:
- Заглавие – с главни букви, без сричкопренасяне;
- Автори – инициали и фамилно име (без научни степени
и звания), подчертан представящ автор;
- Институция – катедра (звено), институция, град, страна;
автори от различни институции се означават със *
- Въведение, Цел, Материал и методи, Резултати, Обсъждане, Заключение и до 5 ключови думи

Хотел Балкан***
5800 Плевен, бул. ”Русе”, № 82
телефон: +359 64 803-700; +359 64 82-22-15
факс: 064 / 84-41-11
e-mail: office@hotel-balkan.com
website: www.hotel-balkan.com

Заявката за участие се изтегля от сайта на МУ-Плевен
http://nkfoz.mu-pleven.bg и заедно с резюмето се изпраща
на e-mail: ph-oct-2015@mu-pleven.bg
Срокове: за изпращане на резюмета – 30 май 2015 г.
- обратна информация за приетите резюмета и изисквания към докладите/постерите – 20 юни 2015 г.
Допуска се участие на един автор с не повече от 2 доклада/постера (вкл. в съавторство).
Регистрационна такса:
- Участие с 1 доклад/постер - 60 лв.
- Участие с 2 доклада/постера – 80 лв.
- Участие без доклади (БЛС, БАПЗГ) – 50 лв.
Регистрационната такса включва: право за публикуване на
резюметата на английски език преди конференцията като
Supplement на списанието на МУ-Плевен Journal of Biomedical and Clinical Research, материали от конференцията, кафе-паузи, коктейл и официална вечеря.
Таксата се внася по банков път:
Стопанска Инвестиционна Банка-ПЛЕВЕН
SWIFT: BUIB BG SF
IBAN: BG89 BUIB 78893118307200
или в деня на откриване в бюрото за регистрация.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
ФАКУЛТЕТ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

Хотел РОСТОВ ***
5800 Плевен, ул. ”Цар Борис III”, № 2
тел.: +359 64 805005, +359 64 801095, +359 64 801096,
+359 64 801097; +359 64 878 440 001
факс: +359 64 801517
e-mail: hotel@rostov.bg
website: www.rostov.bg
Хотел Сити ****
5800 Плевен, ул. ”Стоян Заимов”, № 2А
тел.: 064 / 830 800; факс: 064 / 830 900
e-mail: hotelcitypleven@gmail.com
website: http://cityhotel.fortiscityhotels.com
Резервация на хотел се извършва от участниците.
АДРЕСИ ЗА КОНТАКТ:
Плевен 5800, ул. ”Св. Климент Охридски”, № 1
МУ, Факултет ”Обществено здраве”,
За Юбилейната конференция на ФОЗ
Доц. д-р Цветелина Валентинова – тел. 064/884 177
Стела Георгиева и Мариела Камбурова - 064/884 295
Атанас Анов и Асен Сеизов – тел. 064/884 226
е-mail: ph-oct-2015@mu-pleven.bg

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ОБЩЕСТВЕНОЗДРАВНА ПОЛИТИКА И
ПРАКТИКА”
Посветена на Десетата годишнина на
Факултет ”Обществено здраве”
при МУ – Плевен
1 – 3 ОКТОМВРИ 2015 г.
гр. ПЛЕВЕН

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Имам удоволствието да
Ви поканя да участвате
в Юбилейния научен
форум, посветен на 10тата годишнина от
разкриването на Факултет „Обществено
здраве” към МУ-Плевен.
За краткия период
от официалното си институционализиране
Факултетът по обществено здраве се утвърди като водещо основно звено в структурата
на нашия университет и солиден образователен център за подготовка на професионалисти по обществено здраве и ръководни кадри за
здравната система.
На съвременния етап проблемите на общественото здраве придобиват изключителен
приоритет за развитието в глобален мащаб.
Налице са редица неблагоприятни тенденции в
общественото здраве у нас нашата страна,
преодоляването на които не търпи отлагане.
Вярваме, че тази научна проява ще допринесе
за обмяна на ценен опит и за разширяване на
творческите контакти в изследователската и
практическа дейност по опазване и контрол
на общественото здраве и развитието на
здравната система.

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. – Ректор

Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.
Ректор на Медицински университет – Плевен

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.
Декан на Факултет ”Обществено здраве”

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Доц. д-р Здравка Радионова, д.м.
Зам.-Ректор по научно-изследователска дейност, качество
и акредитация

НАУЧЕН КОМИТЕТ
Доц. д-р Гена Грънчарова, д.м. - Председател
Доц. д-р Цеца Дойчинова, д.м.
Доц. д-р Марияна Стойновска, д.м.
Доц. Надя Велева, д.м.
Доц. Макрета Драганова, д.м.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ
Доц. д-р Цветелина Валентинова, д.м.- Председател
Доц. д-р Мишел Израел, д.м. – Зам.Председател
Гл. ас. Ростислав Костов, д.м.
Гл. ас. д-р Кирил Статев
Гл. ас. д-р Стела Георгиева, д.м.
Гл. ас. д-р Мариела Камбурова, д.м.
Ас. Атанас Анов
Ас. Асен Сеизов

ОСНОВНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Промоция на здравето.
2. Епидемиология на хроничните неинфекциозни заболявания.
3. Епидемиология на инфекциозните заболявания.
4. Околна среда и обществено здраве.
5. Управление и качество на здравните грижи.
6. Икономика на здравеопазването.
7. Информационни технологии и електронно здравеопазване.
8. Етични проблеми в клиничната практика.
9. Етика на общественото здраве.
10. Психично здраве.
11. Медицинска рехабилитация и ерготерапия.
12. Интеграция и социална рехабилитация.
13. Други направления.
РАБОТНИ ЕЗИЦИ: БЪЛГАРСКИ, АНГЛИЙСКИ
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:
1 октомври 2015 г. - четвъртък
13.00 – 15.00 – Откриване и първо пленарно заседание
15:30 – 17:30 – Заседания по секции
19.00 – Коктейл за участниците в научния форум
2 октомври 2015 г. - петък
9.00 – 10.30 – Второ пленарно заседание
11.00 – 12.30 – Заседания по секции
12.30 – 13.30 – Постерна сесия
14.30 – 16.30 – Заседания по секции
17.00 – 18.30 – Кръгли маси/ Работни групи
20.00 – Вечеря за участниците в научния форум
3 октомври 2015 г. - събота
9.00 – 10.30 – Трето пленарно заседание
11.00 – 13.00 – Заседания по секции
14.00 – 15.30 – Заседания по секции
16.00 – Официално закриване

