Уважаеми колеги,
За мен е чест и удоволствие, от името на Българската асоциация за изучаване
на черния дроб, да ви поканя на VIII Национална конференция по хепатология –
„Превантивна хепатология”, която ще се проведе в периода 25-26 ноември 2022 г. в
Национален дворец на културата, гр. София.
Здравето и безопасността на всеки участник са основен приоритет и събитието ще
бъде проведено съобразно всички противоепидемични мерки. В случай, че обстановката
не позволява да се състои на живо, ще осигурим възможност за online участие.
Изминалата година показа, че въпреки усложнената обстановка в страната,
продължаваме да се усъвършенстваме и да подпомагаме практическото развитие
на хепатологията у нас. Сега ще дискутираме най-новите познания и стратегии за
предотвратяване на чернодробните заболявания и на усложненията им. Традиция е и
богатата специализирана медицинска изложба с иновации и атракции.
Ще се радвам да се срещнем отново!
С уважение,

Проф. Йордан Генов
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ТЕМАТИКА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Хранене, начин на живот и чернодробно здраве
Чернодробен часовник
Детерминанти на чернодробните заболявания
Превенция на действието на етиологичните фактори
Превенция на прогресия на болестта
Превенция на канцерогенезата
Превенция на усложнения от инвазивни процедури
при чернодробни заболявания
Етика в хепатологията

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
25 ноември 2022
петък
РЕГИСТРАЦИЯ
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
ПЛЕНАРНИ СЕСИИ
МЕДИЦИНСКА ИЗЛОЖБА

26 ноември 2022
събота
РЕГИСТРАЦИЯ
ПЛЕНАРНИ СЕСИИ
ЗАКРИВАНЕ

РЕГИСТРАЦИЯ
За online регистрация, моля посетете:
http://hm.cic-pco.com/hepatology2022

РАННА ТАКСА

КЪСНА ТАКСА

(до 15 юли 2022)

(след 15 юли 2022)

Членове на БАИЧД*

200 лв.

260 лв.

НЕчленове на БАИЧД*

250 лв.

310 лв.

Студенти и стажант-лекари

70 лв.

100 лв.

Моля направете Вашия избор за такси, като ги отбележите в онлайн формуляра и ни го изпратите.
Изборът Ви ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.
Заплащането бихте могли да направите по изготвена от CIC Ltd. проформа–фактура, която ще бъде
изпратена на посочения от Вас e-mail адрес.
Конференцията е предназначена само за медицински специалисти.

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
При необходимост от настаняване, моля, свържете се с:
КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ - CIC LTD.

АБСТРАКТИ
Краен срок за изпращане:

14 август 2022 г.
УКАЗАНИЯ:
Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от Научния комитет на събитието.
Обемът на резюмето не трябва да надхвърля 250 думи и се състои от цел, материал и
методи, резултати, изводи.
Абстрактите се изпращат в електронен вид на адрес: jordan.georgiev.genov@gmail.com
Одобрените от Научния комитет резюмета ще бъдат включени в научната програма
като доклади и постери.
Формата за участие в постерната сесия е електронна. Подложна бланка за постерната
презентация и пълна информация относно форматите на доклада ще получите
допълнително след одобрение на резюмето.
УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ:
• Резюметата трябва да бъдат на български език и да спазват следната структура:
Цел, Материали и методи, Резултати, Изводи
• Представят се в следния формат за публикуване:
- заглавие на статията;
- инициали и имена на всички автори
*Пример: Р. Икономов1, Т. Стоянова1, А. Бочева2;
- име на институцията;
- адрес за кореспонденция с включен e-mail адрес.
• Заглавието трябва да бъде изписано с главни букви, без съкращения.
• Текстът на научния материал, таблиците и легендите към тях следва да са само в
Microsoft Word с интервал 1,5 и размер на знаците 12.

За участие в научната програма:
jordan.georgiev.genov@gmail.com

За регистрация и настаняване:

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

Мира Николова
Координатор проекти
моб. тел.: +359 889 281 155
тел.: +359 2 892 08 09 до 50
e-mail: mnikolova@cic.bg

CIC.bg

www.

