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Официален партньор на конгреса

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет и лично от свое име имам удоволствието да Ви
поканя на VI-ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, който ще
се проведе в периода 29-31 октомври 2021 г. в хотел Империал, гр. Пловдив.
След предизвикателствата и ограниченията, които пандемията постави пред всички нас е
време да възстановим традицията да се срещаме и да обменяме знания, опит и идеи.
Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България реши тази
година да организира VI-ти Национален конгрес в хибридна форма с присъствие на живо, но
и с възможност за участие онлайн. Очакваме, че така ще можем да стимулираме всички,
които проявяват интерес да се включат в събитието. Освен това ще дадем възможност и за
по-голям брой делегати и лектори от чужбина да се включат и да участват в събитието
независимо от конкретните разпоредби в отделните страни.
Конгресът ще се стреми да обхване най-актуалните теми в инвазивната електрофизиология
и кардиостимулацията, давайки възможност на експерти в областта да покажат и споделят
новите диагностични и терапевтични стратегии. Научното съдържание ще е фокусирано
върху последните новости в областта на лечението на предсърдното мъждене и
превенцията на внезапна сърдечна смърт. Специален акцент ще бъде поставен и върху
колаборацията на специалистите електрофизиолози с кардиолозите от клиничната практика
и специалистите по инвазивна кардиология. По традиция предвиждаме съвместни научни
сесии с дружества, с които ССКЕБ е в много тясна колаборация и партнира чудесно. Това са
Дружеството на кардиолозите в България и Българското дружество по интервенционална
кардиология. Ще се дискутират широко и теми от областта на кардиостимулацията и
немедикаментозното лечение на сърдечна недостатъчност посредством сърдечна
ресинхронизираща терапия и стимулация на проводната система.
Програмата ще съдържа и практически насочени сесии, които да дадат широк поглед върху
редица детайли от диагностиката и лечението на ритъмните и проводните нарушения. Ще
бъдат представени и оригинални научни разработки на колективи от страната и чужбина.
Лектори на конгреса ще бъдат български експерти в областта, както и изявени гости от
чужбина. За пръв път ще предложим и съвместна сесия с Европейската Асоциация по
Аритмии, в която ще се включи и Президентът на тази организация – Prof. C. Leclerq.
Очакват се около 150-200 участници.
Водещи фармацевтични компании и представители от областта на инвазивната
електрофизиология и кардиостимулация ще имат възможността да демонстрират най-новите
си постижения на специализирана изложба, която ще съпътства конгреса – както на място
така и онлайн.
Вашето активно участие ще допринесе за ползотворен и стойностен форум – арена за обмен
на знания, опит и новаторски идеи.
Ще Ви очакваме!
С уважение,
Д-р Васил Трайков, д.м.
Председател на ССКЕБ
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Схема на предварителната програма

29 октомври
/петък/

30 октомври
/събота/

31 октомври
/неделя/

Регистрация

Пленарни сесии

Пленарни сесии

Откриване
Пленарни сесии
Медицинска изложба
Пленарни сесии
Наздравица
"Добре дошли"

Медицинска изложба
Кафе - пауза
Пленарни сесии
Обяд
Пленарни сесии
Медицинска изложба
Кафе - пауза
Пленарни сесии

Медицинска изложба
Кафе - пауза
Пленарни сесии
Официално закриване
ОС на ССКЕБ
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Регистрация
Такси участие

Таксата за присъствено участие
включва:
достъп до научните сесии
достъп до медицинската изложба
комплект материали, вкл. окончателна програма
кафе – паузи
наздравица „Добре дошли” на 29 октомври
обяд на 30 октомври
сертификат за участие

Таксата за онлайн участие
включва:
онлайн достъп до научните сесии
електронен сертификат за
участие
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Регистрация
Общи условия

Всички участници трябва да се регистрират, като използват електронната
онлайн регистрационна система на www.events.cmebg.com. Моля, изберете
първо български език преди да пристъпите към регистрационния формуляр.
След като попълните личните си данни, продължете към страница Регистрация.
Като изберете една от опциите на бутона Статут ще видите всички приложими
регистрационни такси.
Студентите доказват своя статут с копие от студентската си книжка, заверена
за съответната академична година.
Таксата правоучастие може да бъде заплатена с кредитна/дебитна карта през
онлайн системата за регистрация, лично в офиса на Конгреси и събития /CME/ на
адрес: гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 17, бл. 2, ет. 5, офис 9 или по банков
път:
Банкови детайли:
Бенефициент: Конгреси и събития ООД
Банка: Обединена Българска Банка
IBAN: BG12UBBS80021038213740
BIC: UBBSBGSF
Моля, отбележете на банковия документ Вашето име и “Конгрес на ССКЕБ”.
Всички разходи по банковите преводи са за сметка на платеца.
На място заплащането на такса правоучастие се извършва на Бюро
Регистрация, разположено в Парк хотел Империал.
В случай на неявяване таксата правоучастие не се възстановява.
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Настаняване

За участниците в конгреса се предлага настаняване на
преференциални цени, които са валидни само при резервация и
заплащане към Конгреси и събития, съгласно условията, описани
по-долу.
Цените включват нощувка и закуска.
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Хотел Империал Пловдив ****
Хотел Империал Пловдив разполага със 190 уютни и елегантно обзаведени стаи и
апартаменти с гледка към градината или към сърцето на града. За удобство на гостите
във всяка стая е осигурен безплатен високоскоростен интернет достъп.
Стаите в хотела са обширни, светли и разполагат с големи бани с душ кабини.
Стандартна стая – уютна и комфортно обзаведена с реновирана баня с душ-кабина/вана.
Делукс стая – просторно, луксозно помещение с елегантен интериор, баня с душ-кабина.

Стандартна стая

Делукс стая
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Общи условия за хотелско настаняване
Условия за резервация:
Заявка на хотелско настаняване можете да направите през онлайн платформата
за регистрация на адрес https://events.cmebg.com.
Цените са на помещение и включват: нощувка, закуска и туристическа такса.
Върху цените не се начислява ДДС /чл. 86, ал. 1 от ЗДДС/.
Хотелската резервация е гарантирана само при пълно предплащане на цялото
настаняване до 10 септември 2021 г..
Всяка промяна/анулация на резервация трябва да бъде изпратена на Конгреси и
събития (CMЕ) писмено на ел. адрес, а не директно на хотела.
Заплащане:
Хотелското настаняване може да бъде заплатено с кредитна/дебитна карта през
онлайн системата за регистрация, лично в офиса на Конгреси и събития /CME/
или по банков път на посочените по-горе банкови детайли.
Всички разходи по банковите преводи са за сметка на платеца.
Заплащане на хотелско настаняване на място няма да е възможно.
Анулационни срокове:
При анулации до 10 септември 2021 г. се възстановява платената сума за
настаняване без първа нощувка.
След 10 септември анулации на резервации не се приемат. След тази дата
Конгреси и събития не гарантират възможността за настаняване в конгресните
хотели.
При намален престой сумата за хотелско настаняване не се възстановява.
При влошена епидемиологична обстановка или обявяване на извънредно
положение, УС на ССКЕБ може да вземе решение за провеждане на събитието
изцяло онлайн до 29 септември. При преминаване на конгреса онлайн, и при
поискване, суми за хотелско настаняване ще бъдат възстановени в пълен
размер. При анулация на присъственото събитие след 29 септември без наличие
на форсмажорни обстоятелства суми за хотелско настаняване не се
възстановяват.
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Контакти

Официален партньор при организацията на
конгреса е фирма Конгреси и събития ООД.

Лица за контакт
Деница Йонкова /спонсори/
Тел.: 0896 700 952, (02) 9877 422
E-mail: denitza@cmebg.com
Мира Бонова /изложители,
регистрация на участници/
Тел.: 0896 700 956, (02) 9877 422
E-mail: mira@cmebg.com

www.cmebg.com
Адрес: ул. Фредерик Жолио-Кюри № 17,
бл. 2, ет. 5, офис 9,
София 1113

