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Уважаеми колеги,

www.bgsbg.net

XIX



на Българското глаукомно дружество

Ръководството на Българско глаукомно дружество (БГД) има удоволствието да ви покани да участвате в XIX Симпозиум на БГД,
който ще се проведе на 20 март (14–18 ч.) и 21 март 2020 г. (9–18
ч.) в „София Хотел Балкан“, София.
Основна тематика на симпозиума е
„Откритоъгълна глаукома – нови тенденции
в диагностиката и лечението“.
Тематичните лекции и доклади ще бъдат изнесени от български
и чуждестранни офталмолози, световно известни учени, свързани с професионални и научни достижения в областта на глаукомата. Заявили присъствието си на симпозиума са чуждестранни
лектори от Англия, Дания, Германия и други европейски страни.
Очакваме

John Thygesen		

Thomas Klink

R. Bourne

Предвижда се през първия ден на симпозиума да се проведе курс
по „Гониоскопия“ за специализанти и млади специалисти.
На 21 март 2020 год. ще се проведе отчетно-изборно събрание на
Българско глаукомно дружество.
Срокът на изпращане на заглавия и резюмета на български и
английски език, до 20 стандартни машинописни реда, както и на
заглавия и резюмета на видео филмите, е до 20. 02.2020 г.
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Награда „Млад учен“ ще бъде присъдена на участници до 35 ненавършени години, с най-добре представена и оформена презентация на завършен самостоятелен труд в областта на глаукомата,
представляваща научен интерес. Желаещите да участват за тази
награда трябва да я изпратят представена на 5–6 стандартни машинописни страници (кратко въведение, цел, материал и методи,
резултати, кратко обсъждане, заключение, книгопис и резюмета с
ключови думи на български и английски език).
Изпращането на резюмета и докладите е на следните електронни
адреси:
marieta_ikk@abv.bg
rankova@hotmail.com.
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Управителен съвет (УС)
Председател:
проф. Мариета Конарева-Костянева
Сектетар:
д-р Чарита Ранкова
Членове:
доц. Наталия Петкова
доц. Марин Атанасов
проф. Зорница Златарова
доц. Борислав Кючуков
доц. Снежана Мургова
доц. Станислава Костова
д-р Анани Тошев
Организационен
комитет:

членовете на УС

Технически
сътрудници:

Ана Лазарова
Яна Чобанова
Велина Терзиева
Валентина Мишева

Място на провеждане:

„София Хотел Балкан“, София

Официален език:

български, английски

Регистрация на място:

регистрационно бюро,
фоайе на София Хотел Балкан,
на 20 март 12–16 ч.
и на 21 март от 08–10 ч.

БЪЛГАРСКО
ГЛАУКОМНО
ДРУЖЕСТВО

Такса за регистрация:
Регистрация
Членове на БГД
Нечленове на БГД
Специализанти
Пенсионери

www.bgsbg.net

до 20.02.2020 г.:
80 лв.
90 лв.
30 лв.
0 лв.

на място:
100 лв.
110 лв.
50 лв.
0 лв.

Таксата за правоучастие да се преведе на банковата сметка на
БГД (с името на участника):
„БЪЛГАРСКО ГЛАУКОМНО ДРУЖЕСТВО“
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN BG68FINV915012BGN0LB20
BIC FINVBGSF
Официална вечеря: 20 март 2020 г. от 19.30 ч., в ресторанта на
хотел „София Хотел Балкан“, София
Резервация и заплащане на нощувка в хотел „София Хотел
Балкан“, София с преференциални цени за участници в
симпозиума: 70 EUR за нощувка със закуска на човек
Краен срок за резервация: 20.02.2020 г.
Book your group rate for XIX Symposium of the Bulgarian
Glaucoma Society
За повече информация може да се свържете
с г-жа Силва Петкова:
T 00359 2 937 8620  
M 00359 899 900 268
Друга възможност за настаняване: Хотел „София Плейс” ***
e-mail: reservation@sofiaplacehotel.com www.sofiaplacehotel.com
Пожелаваме успешно, ползотворно и приятно прекарване
на всички участници в XIX симпозиум на БГД в началото на
идващата пролет!
С уважение: проф. Мариета Конарева-Костянева
(Председател на БГД)

