ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА ПРОГРАМА
Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет и във връзка с изготвяне на програмата на X‐ти Юбилеен
конгрес по интервенционална кардиология, който ще се проведе в периода 30 септември – 2
октомври 2021 г. в Конгресен Център Бургас, имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие
в програмата на конгреса, както следва:

Възможни форми на участие




Представяне на собствен опит /електронен постер/
Интересни клинични случаи /my best case/
Усложнения /my worst case/

Условия за предварително изпращане на материали за участие
За кандидатстване за участие с постер следва да бъде изпратено резюме.
Одобрените резюмета ще бъдат представени под формата на постери на Конгреса и отпечатани във
Форум Интервенционална кардиология /електронна платформа на Българско Дружество по
интервенционална кардиология/. За тази цел следва да попълните Форма за участие с постер:
https://forms.gle/AP8WaTmyY27uMgZKA
Няма да бъдат приемани резюмета без получена коректно попълнена Форма за участие с постер.
За кандидатстване за участие с интересен клиничен случай или представяне на усложнения следва
да бъде изпратена попълнената Форма за участие с интересен клиничен случай или усложнение:
https://forms.gle/WEX1ZPVonXEWymkW9
Трите най‐добри случая от двете групи /интересен клиничен случай и представяне на усложнения/
ще бъдат включени в научната програма на конгреса. Критериите са: оригинален и иновативен
подход, яснота на изложението, висока дидактична стойност.

Срок
Попълнените форми следва да бъдат изпратени до 30 юни 2021 г.
След тези дати съответните материали няма да бъдат приемани и разглеждани.

Одобрение и потвърждение
Изпратените материали ще бъдат разгледани от Организационния комитет.
Ще бъдете уведомени за решението на Организационния комитет с писмо на посочения от Вас ел.
адрес до 30 юли 2021 г.

Изисквания за представяне по време на конгреса
Интересни клинични случаи и усложнения
За представяне на място, по време на конгреса, одобрените клинични случаи и представяне
на усложнения следва да бъдат изготвени във формат Power Point и да бъдат с продължителност
десет минути. В програмата ще бъдат предвидени пет минути за дискусия след всяко представяне на
клиничен случай или усложнения. Финализираните презентации на одобрените интересни случаи и
усложнения следва да бъдат изпратени преди конгреса, до 10 септември 2021 г. на Мира Бонова,
Конгреси и събития ООД на: mira@cmebg.com, (02) 9877 422, за да бъдат тествани от техническия
екип и представени по време на конгреса.
Е‐постери
Предвид организирането на електронна постерна сесия изискванията за изготвянето на
вертикални е‐постери са следните: 1080 х 1920 резолюция, 72 dpi, RGB color. Одобрените е‐постери
следва да бъде запазени в pdf файл и да бъдат изпратени до 10 септември 2021 г. на Мира Бонова,
Конгреси и събития ООД на: mira@cmebg.com, (02) 9877 422, за тестване от техническия екип и
представени по време на конгреса. След тази дата постерни доклади няма да бъдат приемани.
Авторите на постерите следва да присъстват до постерите си, както и да имат готовност да ги
представят по ред, определен от програмата на конгреса.
Ще се радваме да се възползвате от възможността да участвате активно на един от най‐важните
форуми на инвазивната общност в България.

С уважение,
Организационен комитет на БДИК

