Уважаеми колеги,
В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология,
хирургия на глава и шия, бих искал да Ви поканя на XIII Национален конгрес по оториноларингология.
Събитието ще се състои в периода 4–6 октомври 2019 г. в Гранд Хотел Пловдив, гр. Пловдив.
За поредна година форумът ще обедини специалистите по уши, нос и гърло от цялата страна с
идеята, обменяйки полезна информация и опит от своята практика, да допринасяме за развитието на
цялата специалност в България. И тази година няма да изневерим на традицията си и ще се радваме
на присъствието на международно признати гост лектори. Социалните събития по време на конгреса
са добра възможност както за създаване на нови контакти, така и за укрепване на вече създадените.
От свое име и от името на Организационния комитет Ви благодаря за партньорството и очаквам
с нетърпение срещата ни в Пловдив!
С уважение,

Проф. д-р Румен Бенчев, д. м. н.
Председател на Организационния комитет
Председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия

ОСНОВНИ ТЕМИ
Отология, невроотология, аудиология

Хирургия на глава и шия

Хроничен отит на средното ухо и холестатомна хирургия
Отосклероза
Кохлеарни импланти
Импланти за средното ухо и слухови апарати
Парализа на лицевия нерв
Загуба на слуха
Шум в ушите
Световъртеж

Синоназални тумори
Ларингеален карцином
Орофарингеални карциноми
Хипофарингеални карциноми
Назофарингеални карциноми
Карциноми на щетовидната жлеза
Тумори на паротидната жлеза
Шийна хирургия при злокачествени образувания на главата и шията

Ринология, лицева пластична хирургия

Педиатрична оториноларингология

Хроничен риносинузит и назална полипоза
Ендоскопска синусна хирургия
Алергичен и неалергичен ринит
Риносептопластика
Лицева пластична хирургия
Нарушения на обонянието

Тонзиларна и аденоидна хирургия
Серозен отит на средното ухо
Хирургия на детските дихателни пътища

Ларингология и фониатрия
Ларинготрахеални стенози
Билатерална парализа на гласните връзки
Трансорална ларингеална лазер хирургия
Фонохирургия
Ларингофарингеален рефлукс
Нарушения в говора

Разстройства на съня
Диагностициране, хирургично и нехирургично лечение на обструктивна
сънна апнея

Разни

РЕГИСТРАЦИЯ
РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ И СРОКОВЕ
Ранна такса правоучастие

Късна такса правоучастие

до 19 юли 2019 г. включително

след 19 юли 2019 г.

За членове

360 ЛВ.

430 ЛВ.

За нечленове

430 ЛВ.

475 ЛВ.

За студенти и специализанти

215 ЛВ.

Регистрационната такса включва:
Достъп до научните сесии;
Достъп до медицинската изложба;
Комплект материали;
Кафе паузи;

2 Обяда;
2 Вечери.

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
ОПЦИИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
Хотел

Единична стая

Двойна стая

Легло в двойна стая*

Гранд Хотел Пловдив

125 ЛВ.

180 ЛВ.

90 ЛВ.

*Опцията за настаняване „легло в двойна стая“ е възможна само при изрично посочване името на втория човек в стаята.

ПЛАЩАНЕ
ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ И НАСТАНЯВАНЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИ
Чрез банков превод на BGN:
Банка: УниКреди Булбанк АД
Клон: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
“Компания за международни конгреси“ ООД
*Моля, отбележете в платежното нареждане Вашето име, както и кода на конгреса – UNG2019.

Чрез банков превод в EUR:
Банка: УниКреди Булбанк АД
Клон: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG75 UNCR 9660 1464 4601 28
“Компания за международни конгреси“ ООД
*Моля, отбележете в платежното нареждане Вашето име, както и кода на конгреса – UNG2019

КОНТАКТИ
ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ НА КОНГРЕСА
За участие в Конгреса или за допълнителна информация,
не се колебайте да се свържете с нас:
Надежда Аръкова
Координатор проекти

0889 867808
narakova@cic.bg

CIC

www.

.bg

София, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2
тел.: +359 2 892 08 08 до 79
факс: +359 2 892 08 00
e-mail: cic@cic.bg

