


Уважаеми колеги,

В качеството си на председател 
на Българското дружество по клинична 
лаборатория, най-сърдечно ви каня да 
участвате на XI Национална конференция 
по клинична лаборатория с международно 
участие. Събитието ще се проведе в Гранд Хотел 
Пловдив, в периода  27 – 29 септември 2018 г. 

Конференцията се характеризира с 
много сериозно научно и професионално  
равнище - синтез от брилянтни лекции на 
водещи чуждестранни учени, от подбрани 
доклади на български специалисти и форум 
за научен и професионален обмен на всички 
участници. Ще проведем и отчетно-изборно 
събрание за приемане на актуализиран устав на 
дружеството.  

Нека да обединим   усилията си   за 
професионално усъвършенстване, за още по-
ползотворно партньорство с индустрията, за 
подобряване на грижата за болните и за още по-
успешна  практическа реализация.

Ще Ви очаквам в гр. Пловдив, за да 
превърнем заедно Националната конференция 
на дружеството в най-значимото за годината 
научно-професионално събитие.

Проф. д-р Добрин Свинаров, дмн 

Председател на 
Българското дружество по Клинична лаборатория
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27-29 
СЕПТЕМВРИ 2018

ГРАНД 
ХОТЕЛ ПЛОВДИВ



ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р Добрин Свинаров

СЕКРЕТАР:

Доц. д-р М. Велизарова

ЧЛЕНОВЕ:
 

Проф. д-р М. Бончева
Проф. д-р С. Данев
Проф. д-р И. Икономова 
Проф. д-р И. Паскалева
Проф. д-р М. Пенев
Проф. д-р К. Цачев  
Проф. д-р Т. Цветкова 
Проф. д-р Т. Шипков 
Доц. д-р Я. Бочева
Доц. д-р Т. Денева
Доц. д-р Н. Дончева
Доц. д-р П. Йорданова – Лалева
Доц. д-р Л. Ламбрева  
Доц. д-р А. Русева 
Доц. д-р Д. Терзиева
Доц. д-р В. Цонева 
Доц. д-р А. Цончева



о с н о в н и   т е м и

Акредитация и лабораторен мениджмънт

Осигуряване на качеството

Молекулярна диагностика

Биохимични маркери на сърдечно-съдовите заболявания

Липиди и липопротеини

Костни маркери

Лабораторна ендокринология

Хематология и коагулация

Имунология

Белтъци и протеомика

Туморни маркери

Електролити и микроелементи

Терапевтичен лекарствен мониторинг и токсикология

Изследвания при леглото на болния



ЧЕТВЪРТЪК - 27. 09. 2018 г.

РЕГИСТРАЦИЯ

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА 
КОНФЕРЕНЦИЯТА 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

ВЕЧЕРЯ

петък - 28. 09. 2018 г.

ПЛЕНАРНИ СЕСИИ
 
ПОСТЕРНА СЕСИЯ

ФИРМЕНИ ПРЕДСТАВЯНИЯ

ВЕЧЕРЯ

събота - 29. 09. 2018 г.

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

предварителна 
програма

ИНДУСТРИАЛНА ИЗЛОЖБА 
– ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ



Р Е З Ю М Е Т А
Обща информация

Моля, изпратете своето резюме за одобрение на следния мейл:

clinlab@cic.bg

Бихте могли да вземете участие в предстоящата конференция с 
доклад или електронен постер. Всички изпратени резюмета ще бъдат 
разгледани и приети от научния комитет на конференцията. 

Ще получите потвърждение за полученото резюме по e-mail от 
електронния адрес, на който е изпратено резюмето.

Краен срок за изпращане: 29 юни 2018

Изисквания
Резюметата трябва да съдържат в синтезирана форма основания, цел 
и дизайн на изследването, материал и методи, конкретни (цифрови) 
резултати и изводи. Няма да се приемат несъдържателни, формулировки 
като: „Ще бъдат представени …“, „ще се обсъдят …”. Текстът на резюметата, 
без заглавие, автори и институция, да не надхвърля 450 думи, да се изпрати 
в ”word” формат и един параграф. 

Е-постерът може да включва текст, фигури и изображения. Ще се приемат 
само постери в PowerPoint с разширение .ppt или .pptx. Постерът трябва да има 
максимум 4 слайда (1 заглавен и 3 съдържателни), настроени за автоматична 
смяна. Препоръчваме Ви да използвате ясни и четливи шрифтове с размер за 
основното съдържание минимум 29 пункта.

Аудиовизуални 
презентации

Постерни сесии

Официален език Български език

на място в 
пленарната зала

в близост до 
пленарната зала

USB USB

Български език

Носител /формат

Представяне

*Електронна постерна сесия



29 юни 2018 г. 

27 септември 2018 г. 

27 септември 2018 г. 

28 септември 2018 г. 

29 септември 2018 г. 

 

Краен срок за изпращане 
на резюмета

Официално откриване на 
Конференцията

Вечеря

Вечеря

Официално закриване на 
Конференцията

ВАЖНИ ДАТИ



о ф и ц и а л е н   а г е н т   н а 
к о н ф е р е н ц и я т а

КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ 
КОНГРЕСИ

Тел: 02/892 08 08; 09 до 79
Факс: 02 / 892 08 00

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2
clinlab@cic.bg

cic@cic.bg

www.cic.bg


