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Конгрес по
оториноларингология
Перспективи. Иновации. Решения.
на тема: онкологични заболявания на глава и шия

30 септември – 02 октомври 2016 г.
Риу Хелиос Парадайс, Св. Влас

Национално сдружение по оториноларингология,
Хирургия на глава и шия
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ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО
Уважаеми колеги,
Като председател на Национално сдружение по
оториноларингология, хирургия на глава и шия, имам честта и
удоволствието да Ви поканя на XI Конгрес по оториноларингология на
тема: онкологични заболявания на глава и шия. Форумът ще се проведе
в периода 30 септември – 02 октомври 2016г. в Свети Влас.
Участието на Конгреса ще разшири обсега на науката и
практиката в областта на оториноларингологията, като даде
възможност за контакт с аудитория от български и чуждестранни
специалисти в релевантни дисциплини.
Ще се запознаем с новите методи и тенденции в диагностиката
и лечението на оториноларингологични заболявания. Ще обсъдим
резултатите от редица научни изследвания, а сателитните
симпозиуми на различни кoмпании ще ни покажат иновативните
медицински медикаменти и технологии.
Тази година ще Ви посрещна в хотел Риу Хелиос Парадайс.

С уважение,		
Проф. д-р Румен Бенчев, д.м.н.
Председател на Организациония комитет
Председател на Национално сдружение по
оториноларингология, хирургия на глава и шия
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН
КОМИТЕТ

НАУЧЕН
КОМИТЕТ

Председател:
Проф. д-р Румен Бенчев, д.м.н.

Председател:
Проф. д-р Диана Попова, д.м.н.

Зам. председател:
Проф. д-р Диана Попова, д.м.н.

Зам. председател:
Проф. д-р Румен Бенчев, д.м.н.

Членове:
Проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.
Проф. д-р Валентин Стоянов, д.м.
Доц. д-р Диляна Вичева, д.м.
Доц. д-р Марио Милков, д.м.
Д-р Георги Николов

Членове:
Проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.
Проф. д-р Павел Димов, д.м.н.
Проф. д-р Венцислав Цветков, д.м.
Проф. д-р Пламен Недев, д.м.н.
Доц. д-р Петко Кабакчиев, д.м.
Доц. д-р Александър Вълков, д.м.
Доц. д-р Стефан Стоянов, д.м.
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ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА
30 септември
петък

1 октомври
събота

2 октомври
неделя

Следобедно
настаняване и
регистрация

Пленарни сесии Пленарни
сесии

Официално
откриване

Кафе-пауза

Кафе-пауза

Сателитен
симпозиум

Фирмено
представяне

Медицинска
изложба

Кафе-пауза

Медицинска
изложба

Обедно
закриване на
Конгреса

ОСНОВНИ ТЕМИ:
> Онкологични заболявания на
глава и шия
> Отология
> Аудиология
> Алергичен ринит и астма

Медицинска
изложба

Кафе-пауза

Вечеря
"Добре дошли"

Вечеря

> Риносептопластика
> Хирургия на синусите
> Обструктивна сънна апнея
> Ларингология
> Устна кухина и фаринкс
> Вария
> Анестезиологични и реанимационни
проблеми в оториноларингологиятa
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АБСТРАКТИ
Обща информация
Всички специалисти в областта са добре дошли да
представят своите случаи.
Моля изпратете Вашето резюме за одобрение на
и-мейл: ung2016@cic.bg
Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани
от научния комитет на събитието. Обемът на
резюмето не трябва да надхвърля 300 думи и би
следвало да има цел, аргумент и заключение.

Изисквания
> Аудиовизуални презентации
> Официален език – български език
> Носител/формат CD, DVD, USB по избор
> Представяне на място в пленарната
зала / в близост до пленарната зала
> Краен срок за изпращане: 10 юни 2016 г.
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Какво е включено в
регистрационните такси?
1. Настаняване в ед. стая, в периода
30 септември – 2 октомври (2 нощувки),
в хотел Риу Хелиос Парадайс
2. Достъп до всички научни сесии в пленарната зала
3. Достъп до медицинска изложба
4. Конгресни материали

РЕГИСТРАЦИЯ
За регистрация е необходимо да попълните
регистрационен формуляр и да го изпратите на
Официалния агент на Конгреса – CIC Ltd.
по пощата, факс или имейл:
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2
Тел: 02/ 892 08 08, от 09 до 72
Факс: 02/ 892 08 00
Email: ung2016@cic.bg
Регистрационният формуляр е достъпен на www.cic.bg

5. Достъп до кафе-паузи
6. 2 работни обяда
7. 2 вечери

Такси
правоучастие

Ранна
регистрационна
такса до
16/05/2016

Късна
регистрационна
такса след
16/05/2016

* Посочените такси не включват 20% ДДС.

ВАЖНИ ДЕТАЙЛИ
* Отмяна на участие с ранна такса е възможно до 6 юни 2016г., с
писмено известие до CIC Ltd. при възстановяване на плащането.
* Отмяна на участие с късна такса след 16 май 2016г. е възможно с
писмено известие до CIC до 30 август 2016г., при възстановяване
на 50% от платената сума.
* При отмяна на участие след 30 август 2016 г.,
суми не се възстановяват.

Регистрационна 375 лв.
такса членове

445 лв.

Регистрационна 445 лв.
такса нечленове

495 лв.
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В хотел Риу Хелиос Парадайс ще попаднете
в уютна среда, която предлага спокойствие
и комфорт. Ще се насладите на качество и
професионализъм в стилна обстановка.
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Плащане

КОНТАКТИ

Таксата правоучастие може да бъде платена:

За информация относно участие в
научната програма на Kонгреса:
dp_popova@abv.bg

* В офиса на CIC Ltd. — гр. София, ул. Леа Иванова 2
* Чрез банков превод на:
Уникредит Булбанк АД, клон Света София,
BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG 72 UNCR 9660 1064 4601 18
* При плащане по банков път, моля в платежното
нареждане да посочите Вашите три имена, както и кода
на събитието ung_2016, като основание за плащане.
* За фактуриране, моля изпратете данни на адрес:
ung2016@cic.bg
* В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок от 5
дни от датата на плащане, CIC Ltd. не носи отговорност
за издаване на фактура!

Конгресен секретариат
Компания за международни конгреси ООД
1700 София, kв. Витоша, ул. Леа Иванова 2
T: +359 2 892 08 08
F: +359 2 892 08 00			
Е: cic@cic.bg
Е: ung2016@cic.bg
www.cic.bg

