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OUR MISSION:
TO MAKE PEOPLE AWARE OF THE HIDDEN ASPECTS OF THYROID DISEASES
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of thyroid
calcium and phosphate
metabolism will be presented at the conference; lively discussions will be held on a variety
of practical topics; and you will be given the opportunity to express your opinion and share
your personal experience. Our interactions, the friendly exchange of ideas and experience
will contribute immensely to our development as physicians and specialists.
Let’s learn more and thus be able to give more to our patients! I am looking forward to
seeing you all at the conference!
Prof. Dr. Anna-Maria Borisova, DMedSci
Chair of the Bulgarian Society of Endocrinology

The FIRST SCIENTIFIC CONFERENCE ON THYROID DISEASES IN CENTRAL AND EASTERN
EUROPE will be held for the first time in Eastern Europe in the period 10 - 11 May 2019 at the
Central Military Club in Sofia on the initiative of the Bulgarian Society of Endocrinology. It will
focus on discussing preventive, diagnostic and therapeutic approaches to thyroid diseases with
the participation of international lecturers.

MAIN TOPICS OF THE CONFERENCE:
• Iodine deficiency
• Thyroid cancer
• Pregnancy and thyroid diseases
• Hypothyroidism
• Hyperthyroidism
• Parathyroid disorders

REGISTRATION:
• Friday, 10 May 2019, from 12.00 to 13.00 and until 18.00 for on-site registration
• Saturday, 11 May 2019, from 09.00 to 10.00
The registration desk will be located in the central lobby of the Central Military Club.

REGISTRATION FEE:
• Early-bird registration fee: BGN 30.00

Early registration is open until 28 February 2019 and includes access to all scientific
sessions and the exhibition area, a registration kit and an electronic certificate of
participation.

• Late registration fee: BGN 50.00

Late registration closes on 14 April 2019 and includes access to all scientific sessions and
the exhibition area, a registration kit and an electronic certificate of participation.

• On-site registration fee: BGN 60.00

On-site registration is open on 10 May 2019 during the conference and includes access to
all scientific sessions and the exhibition area, participant’s registration kit and an electronic
certificate of participation.

THE REGISTRATION FEE INCLUDES:
•
•
•
•
•
•

Participation in the scientific program of the conference, 10-11 May 2019
Participation in the Pharmaceutical Industry Exhibition, 10-11 May 2019
Conference bag, badge, program booklet, abstract book, conference materials
Coffee-breaks - 10 and 11 May 2019
Lunch - 11 May 2019
Dinners - 10 and 11 May 2019

BANK TRANSFER:
PR Care OOD
Raiffeisenbank Bulgaria EAD
IBAN: BG86RZBB91551005574050
BIC: RZBBBGSF
Payer: Name and personal ID number of the participant, solo practice /
diagnostic and consulting medical center
Program: The program will be announced in mid-January.
Accommodation: The organizers do not provide accommodation.
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дат представени оригинални
научни
разработки
от последните
години и актуална информация от облостта на тиреоидната патология и калциево-фосфорната
обмяна, ще се проведат активни дискусии по различни практически въпроси, ще
може да дадете личното си мнение, да сподели своя опит. Срещите между нас,
неформалната обмяна на мнения и практически опит ще бъдат безценен принос
за развитието на всеки един от нас като лекар и специалист.
Да научим повече, да дадем повече и на нашите пациенти! Чакам с нетърпение
срещата с всички Вас!
Проф. Д-р Анна-Мария Борисова, дмн
Председател на Българско дружество по ендокринология

По инициатива на Българско Дружество по Ендокринология, за първи път в Източна Европа, в периода 10 - 11 май 2019 г, в Централен Военен клуб София ще се
организира ПЪРВА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПО
ТИРЕОИДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, на която ще се обсъждат профилактичните, диагностичните и лечебните подходи при хората с тиреоидни заболявания с участието на
международни лектори.

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
• Йоден дефицит
• Рак на щитовидната жлеза
• Бременност и тиреоидни заболявания
• Хипотиреоидизъм
• Хипертиреоидизъм
• Паратиреоидни дисфункции

РЕГИСТРАЦИЯ:
• Петък, 10 май 2019 г. от 12.00 до 13.00 часа
и до 18.00 часа за регистрация на място
• Събота, 11 май 2019 г. от 09.00 до 10.00 часа
Регистрационното бюро на Конференцията ще бъде разположено
в централното фоайе на Централен Военен клуб.

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА:
• Ранна регистрационна такса - 30 лв.

Ранната регистрация е до 28 февруари 2019 г. и включва достъп до всички
научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и
електронен сертификат за участие.

• Късна регистрационна такса - 50 лв

Късната регистрация е до 14 април 2019 г. и включва достъп до всички научни
сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен
сертификат за участие.

• Регистрация на място - 60 лв.

Регистрацията на място на 10 май 2019 г. по време на Конференцията, и
включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, делегатски комплект
регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСА
НА УЧАСТНИЦИТЕ ВКЛЮЧВА:
•
•
•
•
•
•

Участие в научната програма на Конгреса, 10-11 май 2019
Участие в Изложбата на фармацевтичната индустрия, 10-11 май 2019
Конгресна чанта, бадж, Програма, Абстрактна книга, конгресни материали
Кафе-паузи - 10 и 11 май 2019 г.
Обяд - 11 май 2019 г.
Вечери - 10 и 11 май 2019 г.

БАНКОВ ПРЕВОД:
Пи Ар Кеър ООД
Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG86RZBB91551005574050
BIC: RZBBBGSF
Превежда: Име и ЕГН на участника, ЕТ / ДКЦ
Програма: В средата на месец януари ще бъде анонсирана програмата.
Настаняване: Организаторите не поемат настаняване.

