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Фондация „Академия-Кардиология“, фондация 
„Логартис”, „Арбилис“ – издател на списанията 

„Наука Кардиология“, „Наука Ендокринология“, 
„Наука Пулмология“, „Наука Фармакология“ и 

„Наука Инфектология и Паразитология“

съвместно с 

Национално сдружение на общопрактикуващите 
лекари в България, Българско научно дружество 

по фармация, Български фармацевтичен съюз

организират

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ

КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА  
В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ 

ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 

За втора поредна година се организира научна 
конференция, на която ще се обсъждат профилак-
тичните, диагностичните и лечебните подходи 
при хората над 75-годишна възраст. Според кла-
сификацията на Световната здравна организация 
лицата между 75–89 г. са в групата на старите 
хора (старческа възраст), а тези над 90 г. – са дъл-
голетници. 

Първото издание предизвика огромен интерес 
у лекарите. Високата оценка, която поставиха 
на този научен форум, доказа необходимостта 
и полезността от неговото периодично 
провеждане с цел по-обстойно да бъдат обсъж-
дани всички аспекти на здравеопазването в стар-
ческа възраст и при дълголетници.

ОСНОВНИ ТЕМИ
◊ Социално-медицински и деонтологични 

проблеми в старческата възраст

◊ Геронтология 

◊ Гериатрични синдроми и специфични 
проблеми в старческата възраст

◊ Сърдечно-съдови заболявания в старческа 
възраст

◊ Ендокринни заболявания в старческа възраст 

◊ Диабет в старческа възраст

◊ Бъбречни заболявания в старческа възраст

◊ Гастроинтестинални проблеми в старческата 
възраст 

◊ Особености на терапията в старческата възраст
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Втората научно-практическата конференция „Комплексен подход в терапията в старческа 
възраст и при дълголетници” ще се проведе в зала 6, НДК, гр. София. 

КАК ДА СТИГНА ДО СЪБИТИЕТО
◊ Със Софийското метро – линия 2, метростанция „Национален дворец на културата”.
◊ Автобусни линии 72, 76, 204, 604.

РЕГИСТРАЦИЯ
На www.arbilis.com може да направите ранна онлайн регистрация до 15 февруари 2019 г.
Плащането може да бъде извършено по банков път, в брой, в офиса на Арбилис ООД  

(София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ 19А) или на място на регистрационното бюро.

Регистрационни такси
◊ Ранна регистрация1 – 30.00 лв.
◊ Регистрация на място2 – 36.00 лв.
◊ Намалена регистрационна такса3 – 10.00 лв.
Вашата ранна регистрация е валидна, ако за Вас е заплатена обявената 

регистрационна такса. Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии 
и изложбената зона, комплект регистрационни материали и сертификат за участие.

1Ранната регистрация е до 15 февруари 2019 г.
2Регистрацията на място е на 22 февруари 2019 г. на регистрационното бюро в НДК.
3Намалената регистрационна такса важи само за пенсионери.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна. 
Студентите, специализантите и докторантите трябва да представят документ, 
удостоверяващ статута им.

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
Настаняването на участниците е в хотели Централ парк (бул. „Витоша“ 106, София 1463) и 

Даунтаун (бул. „Васил Левски“ 27А, София 1040).

Конферентен хотел* Единична стая Двойна стая
х-л Централ парк 180 лв. 215 лв.
х-л Даунтаун 160 лв. 195 лв.

*Цените за настаняване са на помещение и включват: една нощувка със закуска.
За хотелско настаняване се свържете с организатора на www.events.arbilis.com
Организаторите не поемат ангажимент за хотелско настаняване след изчерпване на стаите.

ОРГАНИЗАТОР

Арбилис ООД
София 1000; бул. „Патриарх Евтимий“ 19А

тел.: +359 2 989 88 77; e-mail: events@arbilis.com; www.arbilis.com
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Персонална информация

Име ........................................................................................................................................................................

Презиме ................................................................................................................................................................

Фамилия.................................................................................................................................................................

ЕГН ...................................................... УИН ...............................................Научно звание ..................................

Специалност .........................................................................................................................................................

Домашен адрес

п. код ............. гр. .................................................. област ................................. община ................................. 

ж. к. ......................................................................... ул. ........................................................................ № .......... 

бл. ........ вх. ........ ет. ...... ап. ......... GSM .................................... тел. код ........... дом. тел. ......................... 

 e -mail .................................................................................................................................................... 

Служебен адрес

п. код ............. гр. ............................................... област ................................. община .....................................

ж. к. ...................................................................... ул. ............................................................................... № ........ 

бл. .......... вх. .............. ет. ........ ап. ........  Здр. заведение .................................................................................

Клиника (отдел., ДКЦ) ..........................................................................................................................................

Длъжност ..............................................................................................................................  тел. код ............. 

служ. тел.  .............................................................  факс  ........................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,

Арбилис има традиция в прилагането на най-високите етични стандарти в своята търговска практика. Тъй като 
ние ценим професионалното отношение с Вас, желаем да Ви уведоми, че Арбилис е ангажирано с опазването на по-
верителността и сигурността на Вашите лични данни, в съответствие с цялото приложимо законодателство и 
корпоративните политики на Арбилис. Във връзка с това моля прочетете и ако сте съгласни подпишете следното:

Заявявам, че доброволно съм предоставил/а информацията за себе си, представляваща лични данни и друга необхо-
дима информация, както и че не възразявям същата да се обработва от организаторите и да се предоставя за орга-
низационни и статистичиски цели. В случай, че желая по което и да е време да променя или залича предоставените 
от мен данни, Арбилис ще извърши това след като бъде уведомено за това мое желание.

Дата: …............................... С уважение: .......................................
 (подпис)

Благодарим за отделеното време, като се надяваме организираният форум да е полезен за Вас.

Втора научно-практическа конференция
КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА  

В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ


