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Уважаеми Колеги, 

         May 2019 
 
За мен е удоволствие да Ви напомня, че 10 Юбилеен Международен Медицински Конгрес на ЮЕМФ 

ще се проведе в периода 5-8.09.2019г. в София, България, хотел „Маринела София“. Конгресът ще се 

проведе лично под егидата на Министъра на здравеопазването - Г-н Кирил Ананиев и под патронажа на 

Министерство на здравеопазването на Република България.  

С настоящето Ви информирам, че на 30 април 2019г. изтече срокът за ранна регистрация на 

участниците и след тази дата същата е определена в размер на 160.00 Eвро за участник и  80.00 Eвро за 

придружаващо лице. Регистрационната такса за студенти остава непроменена в размер на - 50.00 Eвро.  

Краен срок за регистрация: 15 Август 2019.Конгресът ще се проведе в хотел „Маринела-София“. 

Конгресът ще се проведе в хотел “Маринела-София“. Осигурена е възможност за настаняване на 

атрактивни цени и в няколко други хотели.  

 Цялата информация за форума – регистрация и хотелско настаняване е достъпна на 

обновения сайт на Югоизточно Европейски Медицински Форум: www.seemfcongress.com. 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Регистрацията на участниците в Конгреса и избора на вида хотелско 

настаняване е възможно единствено и само онлайн.  
Официалните езици на Конгреса са:  Български, Английски, Руски  
Темите на научната програма на Конгреса включват цели дялове от клиничната и транслационна 

медицина: 
• СТАРЕЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО; 

• СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ И СЪРДЕЧНОСЪДОВА ХИРУРГИЯ. 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ; 

• ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ. ТРАНСПЛАНТАЦИИ; 

• НЕВРОЛОГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ И ПСИХИАТРИЯ; 

• НЕФРОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ. ТРАНСПЛАНТАЦИИ; 

• СЕКСУАЛНА МЕДИЦИНА И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ;  

• ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ. МЕДИЦИНА НА БЕДСТВИЯТА; 

• ФАРМАКОТЕРАПИЯ 
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КРЪГЛА МАСА: “Предизвикателства в здравеопазването – 21 век. Стойности и Принципи”. 

По време на конгреса ще се обсъждат въпроси свързани с демографския срив и миграцията на лекарите от 

Югоизточна Европа. Тази година в дневния ред на форума сме интегрирали платформа за дискусии по политически 

свързаните проблеми на здравеопазването в страните членки. 
Резюметата се съставят на Английски или Руски език и се прилагат на интернет страницата на 

ЮЕМФ - www.seemfcongress.com,  не  по-късно от 15 Август 2019.  След приключване на регистрацията 

и създаване на Вашият персонален профил, резюметата се прилагат в тук посочения формат.  

Тема на разработката  
ЗАГЛАВИЕ: ТIMES NEW ROMAN, 10 POINTS, CENTERED, UPPERCASE  

Име(-на), титла и научни степени на автора(-ите) : Тimes New Roman, 10 points, centered  
(Водещ автор – подчертан)  

Автор(и) длъжност и организация, държава:  
 Тimes New Roman, 10 points, centered, italicized  

Телефон, факс и е-мейл адрес на автора: 10 point type, centered, italicized  
 (Структура на резюмето: Въведение, Методи, Резултати, Заключение)  

Началото на Вашето резюме започва тук. То трябва да представя в синтезиран/обобщен вид Вашата 
презентация, като посочва проблема, използваните методи, основни резултати и заключения. Не използвайте 

специални символи, избягвайте абревиатури, подточки, тирета и други в текста на резюмето. Използвайте 
единично разстояние, между редовете с големина на буквите 10 пункта (Тimes New Roman, 10 points).  

Спазвайте ограничението за броя на символите (3400 символа).   
 

Моля, имайте предвид, че ако желаете прилагането на повече от едно резюме за публикация в 

конгресната книга, за същото следва да заплатите допълнителна такса от 30.00 Eвро.   

В изпълнение на изискванията на Европейския Акредитационен Съвет за непрекъснато 

медицинско образование имената на участниците-лектори трябва да бъдат изпратени на 

електронен адрес seemf.congress@gmail.com, в срок  до 10  Май 2019  ведно с подписани от същите 

Декларация за липса на конфликт на интереси. Образецът на декларацията е приложен към 

настоящето писмо.  

Очакваме 10 Юбилеен Международен Конгрес на ЮЕМФ да бъде значимо събитие с повече от 

1500 участника от цял свят – водещи лектори от престижни  университети,  видни представители на 

медицинските академични среди, членове на национални медицински асоциации, директори на лечебни  
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заведения, здравни мениджъри. Президентът на Световната Медицинска Асоциация вече потвърди 

своето участие в събитието. В кратък период от време на електронната страница на сдружението ще 

публикуваме и съпътстващата конгреса социална програма. 

Ние разчитаме на персоналната Ви подкрепа и съдействие да поканите Ваши колеги за участие 

във форума, включително с лекции или постери в научната програма.  

За нас ще бъде чест да посрещнем Вас и Вашите колеги на Десетия Юбилеен Международен 

Медицински Конгрес на ЮЕМФ, който ще се проведе в периода 5-8.09.2019г. в София, България за да 

докажем за десети пореден път, че медицинската професия е единствената, която съчетава в едно 

наука, практика и етика.  

 
Искрено Ваш,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доц. Д-р Aндрей Keхайов, MD  
Президент на ЮЕМФ  
Председател на Организационния Комитет на Конгреса  
 

mailto:seemf.congress@gmail.com
http://www.seemfcongress.com/

