
Настаняване и резервации Предварителна програма

    Посочените цени са за еднодневен престой и включват нощувка, закуска, 
ползване на паркинг, застраховка, туристическа такса и ДДС.
Ползване на телефон (външни линии), интернет, минибар, рум сървис се 
заплаща допълнително.
Домашни любимци не се допускат.
Стаите следва да се освободят до 12:00 ч. в деня на напускането.

Изисквания към резюметата на доклади и постери:
     Докладите и постерите трябва да съответстват на темите на 
Конференциите.
Резюметата трябва да включват:

•   Име и фамилия на всички автори
•   Месторабота на авторите
•   Заглавие, което да е достатъчно информативно
•   Вид на материала (доклад/постер)
•   Кратко описание (до 1 200 знака) на целта, материала, методите и 
    резултатите на разработката.
  
    Авторът (първият автор) ще бъде уведомен дали заявката му е 
приета в срок до 1 седмица след изпращане на заявката. Уведомителното
писмо ще бъде изпращано до интернет-адреса, откъдето е подадена заявката.
Резюмета се приемат само във вид на файлове Word за Windows.
Краен срок за изпращане на резюмета: 15 ноември 2011 г.

Хотел БАЛКАН – Плевен 
предлага настаняване при следните условия

Адреси за кореспонденция:
За изпращане на резюмета:  baog@mail.bg,  abivanova@abv.bg
За допълнителна информация:  marianasavcheva@mail.bg,  abivanova@abv.bg

Официален сайт на конференцията:
www.conference-baog.com

ÂÒÎÐÎ ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ

Плевен, 1- 4 декември 2011 г.

16-òà ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
ÏÎ ÎÍÊÎÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß

2-ðà ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÏÎ ÌÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ
ÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÍÀ ÕÈÐÓÐÃÈß

Единична стая                                                                                                      50 лева
Двойна стая                                                                                                           80 лева
Настаняване в двойна стая (с друг гост)                                             40 лева

Влезте в интернет сайта на конференцията с 
възможност за регистрация онлайн !

www.conference-baog.com

Регистрация и настаняване на участниците

Транспорт до Зала 2

Откриване и пленарни лекции (Зала 2), Откриване и приветствия, Пленарна лекция: Миниинвазивната 
гинекологична хирургия напуска традиционните си територии, Пленарна лекция: Съществува ли 
конфликт между класическите онкологични постулати и миниинвазивната гинекологична хирургия?

Коктейл

Видеосесия (Зала 1): Демонстрация на оперативни техники - Модератор: В. Нецов 

Среща с експерти (Зала 1): Коментар на демонстрираните оперативни техники - Модератор: Сл. Томов

Кафе-пауза и транспорт до Зала 2

Пленарни лекции (Зала 2): Нови технологии в гинекологичната хирургия. Председатели: Гр. Горчев, Сл. Томов
Роботизирана хирургия при рак на ендометриума: четиригодишен опит Асистирана с робот радикална 
параметректомия Европейският отговор на „Da Vinci”, Лапароскопска хистеректомия: актуално 
състояние и перспективи

Обедeн сателитeн симпозиум – GSK - Модератор: Гр. Горчев

Пленарни лекции (Зала 2): Образна диагностика на тазовите тумори при жената и тяхната дисеминация
Председатели: Д. Марков, И. Карагьозов Jr. 
Ехографска диагностика на тазовите тумори при жената,
Диагностични възможности на спиралния скенер при патологични процеси в малкия таз на жената
Паралел между образи от изследване с ядрено-магнитен резонанс и хистологична находка
Диагностични възможности на PET-скенера при тумори на вътрешните женски полови органи

Постерна сесия и кафе-пауза

Сателитни симпозиуми

Авторски доклади (Зала 2): Морфология и биология на туморите - Председатели: А. Михова, Н. Василев
Проект „Телепатология”
Овариални тумори с гранична малигненост – предизвикателствата пред морфолога
Овариални тумори с гранична малигненост – предизвикателствата пред клинициста

Видеосесия (Зала 1): Демонстрация на оперативни техники - Модератор: Сл. Томов

Среща с експерти (Зала 1): Коментар на демонстрираните оперативни техники - Модератор: Г. Николов

Кафе-пауза и транспорт до Зала 2

Пленарни лекции (Зала 2): Комплексно лечение на злокачествени генитални тумори при жената

Обедни сателитни симпозиуми

Пленарни лекции (Зала 2): Новости в стадирането и прогностиката на рака на ендометриума
Председатели: Г. Чакалова, Б. Славчев
Прогностика на рака на ендометриума
Ендометриален карцином: стадиране и предложение за терапевтичен консенсус
Лъчево лечение при пациентки с рак на ендометриума: предложение за терапевтичен консенсус

Кръгла маса (Зала 2): Терапевтичен консенсус за рака на ендометриума - Модератор: Н. Василев

Авторски доклади (Зала 2): Миниинвазивни техники в
оперативната гинекология
Председатели: И. Карагьозов Jr., А. Ненов

Кафе-пауза

Авторски доклади (Зала 2): Диагноза и лечение на овариалните и редките генитални тумори

Гала-вечеря

Транспорт до Зала 2

РАЗНИ (Зала 2)
Председатели: Св. Стойков, Сл. Томов

Кафе-пауза и транспорт до Зала 1 и Зала А

Общо събрание на Българската асоциация по онкогинекология (Зала А)

Общо събрание на Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия (Зала 1)

Закриване на 16-та Национална конференция по онкогинекология и  2-pa Национална конференция по
минимално инвазивна гинекологична хирургия (Зала А)

10:00-17:30

17:30-18:00

18:00-19:30

20:00-21:30

08:30-09:45

09:45-10:30

10:30-11:15

11:15-12:45

12:45-14:00

14:00-15:30

15:30-16:30

16:30-17:30

17:30-19:00

08:30-09:45

09:45-10:30

10:30-11:15

11:15-12:45

12:45-13:45

13:45-14:45

14:45-15:30

15:30-17:00

17:00 –17.30

17:30–19.00

20:00

08:00-08:15

08:30-11:00

11:00-11:45

11:45-13:00

13:00

1 декември 2011

2 декември 2011

3 декември 2011

4 декември 2011



Основните теми на 16-та национална Конференция по 
онкогинекология са:

•   Тумори на яйчника
•   Редки генитални тумори
•   Новите технологии в услуга на оперативната 
•   Гинекология
•   Ендометриален карцином - диагностично - терапевтичен 
•   Консенсус

Участниците в двете конференции ще имат възможност 
Да присъстват на:
•   Пленарни лекции (с участие на поканени лектори).
•   Доклади и постерни сесии (където е желателно да участват с 
     авторски материали). 
•   Видеосесии, предаващи оперативни интервенции в реално време. 
•   Срещи с експерти в областта на онкогинекологията и 
    миниинвазивната гинекологична хирургия (с участие на поканени 
    лектори). 
•   Сателитни симпозиуми (с участие на производители/
    дистрибутори на медицински стоки).

Авторските доклади (с времетраене до 10 мин) и 
постерите  ще бъдат групирани в следните подтеми:
•   Новости в биологията и морфологията на овариалните и редките 
    генитални тумори при жената
•   Новости в лечението на овариалните и редките генитални 
    тумори при жената
•   Новите технологии в услуга на оперативната гинекология
    Разни.

    Освен научната и образователната програма са предвидени 
коктейл, гала-вечеря и общо събрание на двете асоциации. 
Дневният ред на събранията е качен в сайта на конференциите.

Организационен комитет:

доц. Н. Василев (съпредседател)
проф. Гр. Горчев (съпредседател)
Д-р М. Савчева (секретар)
Д-р Г. Трифонов 
Д-р Илия Карагьозов
Д-р Георги Николов
Д-р Валери Нецов

Локален организационен 
комитет:

доц. Славчо Томов (председател)
Ана Иванова (секретар)
Доц. Светлозар Стойков
Д-р Лъчезар Танчев
Д-р Чавдар Цветков

Напомняне:
Годишният членски внос в БАОГ е 30.00 лева.
Годишният членски внос в БАМИГХ е  100.00  лева.

    Сумите за членски внос за 2011 година, както и таксите за 
16-та Конференция  по онкогинекология могат да бъдат заплащани
 по банков път на банковата сметка на БАОГ в лева:

Банка: ДСК, клон 2112
BIC: STSABGSF
IBAN: BG84 STSA 9300 0008 4659 99

    Сумите за членски внос за 2011 година, както и таксите за 
2-та Конференция по минимално инвазивна гинекологична хирургия 
могат да бъдат заплащани по банков път на банковата сметка 
на БАМИГХ в лева:

Банка:     „УниКредит Булбанк” АД, клон Плевен
BIC: UNCR BGSF 
IBAN: BG 12 UNCR 7000 1519 8596 80

    Независимо на коя банкова сметка е направено плащането, 
то важи за двете конференции.

16 -та Национална конференция по онкогинекология и  
2 -та Национална конференция по минимално инвазивна  
инекологична хирургия ще се проведат едновременно.  
ова отразява високата степен на сходство между 
интересите на  частниците в тези два научни форума и 
се очаква да допринесе за  ултивиране на 
мултидисциплинарно мислене в тях. 

    тумори при жената
•   Новите технологии в услуга на оперативната гинекология
    Разни.

    Освен научната и образователната програма са предвидени 
коктейл, гала-вечеря и общо събрание на двете асоциации. 
Дневният ред на събранията е качен в сайта на конференциите.Дневният ред на събранията е качен в сайта на конференциите.

Д-р Лъчезар Танчев
Д-р Чавдар Цветков

IBAN: BG 12 UNCR 7000 1519 8596 80

    Независимо на коя банкова сметка е направено плащането, 
то важи за двете конференции.

Д-р Чавдар Цветков

Участие в срещите с експерти
(броят на местата е ограничен)

Гала-вечеря

Регистрация (получаване на материали
за Конференциите и участие в коктейла)

Вид такса
До 20 октомври 2011

Членове на
БАОГ и/или

БАМИГХ

50.00

10.00

25.00

70.00

15.00

30.00

60.00

20.00

30.00

90.00

30.00

35.00

90.00

30.00

35.00

120.00

45.00

60.00

Членове на
БАОГ и/или

БАМИГХ

Членове на
БАОГ и/или

БАМИГХ
Други Други Други

От 21 октомври 
до 20 ноември 2011 Регистрация на място
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