
ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ТРАНСФУЗИОННА МЕДИЦИНАПО ТРАНСФУЗИОННА МЕДИЦИНА

25 – 26 ноември 2016 г.25 – 26 ноември 2016 г.

Военно медицинска академия, СофияВоенно медицинска академия, София

ОрганизаторОрганизатор

Българска асоциация по трансфузионна медицина Българска асоциация по трансфузионна медицина 

((БАТМБАТМ))



Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да вземете участие в 

ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ТРАНСФУЗИОННА МЕДИЦИНА

25 и 26-ти ноември 2016 г. във Военномедицинска академия, София 

Основни тематични направленияОсновни тематични направления

1. Съвременни аспекти на кръводаряването.

2. Получаване, съхраняване и транспорт на кръв и кръвни съставки.

3. Диагностика  на  дарената  кръв  –  имунохематологични  изследвания  и  диагностика  на  трансмисивни
инфекции.

4. Клинична трансфузионна практика:

 Клинично  приложение  на  кръвни  съставки  при  пациенти  с  различни  патологични  клинични
състояния

 Трансфузионен риск и нежелани посттрансфузионни реакции и усложнения

 Алтернативи на трансфузионната терапия

 Роля  на  Болничната  комисия  за  контрол  върху  качеството,  безопасността  и  рационалната
употреба на кръв и кръвни съставки

5. Трансфузионен надзор

6. Имунохематологична диагностика на пациенти

7. Организационни и правно-етични аспекти на трансфузионната практика

8. Качество и качествен контрол в трансфузионната практика

9. Роля на медицинските специалисти в трансфузионния процес

Основни научни сесии

1. Съвременни аспекти на кръводаряването, преработването и експедирането на 

кръв и кръвни съставки

2. Диагностика  на  дарената  кръв  –  имунохематологични  изследвания  и  диагностика  на  трансмисивни
инфекции

3. Клинична трансфузионна практика

4. Трансфузионен надзор . Качество в трансфузионната практика. Организационни и правно-етични аспекти
на трансфузионната практика

5. Роля на медицинските специалисти в трансфузионния процес



Важни дати:

Начало на регистрацията: 15 юли 2016 г.
Краен срок за заглавия: 31 юли 2016 г.
Краен срок за резюмета: 31 август 2016 г.
Потвърждение за приет доклад/постер: 15 октомври 2016 г.
Краен срок за регистрация: 30 септември 2016 г.

Изисквания за резюметата:

1. Резюмето може да бъде представено на български или на английски език.

2. Заглавието на резюмето да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ и да включва не повече от 20 думи, които да
отразяват съдържанието му. В заглавието да не се използват съкращения.

3. Данните за авторите да включват: три имена, месторабота и адрес.

4. Името на автора, който ще представя доклада/постера да бъде подчертано, както и да бъдат включени
данни за контакт с него – пълен адрес, телефон, електронен адрес.

5. Да бъде отбелязан предпочитаният начин на представяне: устна презентация/постер.

6. Резюмето да не надхвърля 250 думи, шрифт Ariel, големина 10, междуредие 1,5.

7. Резюмето да бъде информативно и структурирано в 4 части:  (I) Цел на изследването,  (II)  Използвани
методи, (III) Резултати, (IV) Заключение. 

8. Да  се  използват  стандартни  съкращения,  а  специфичните  термини  да  бъдат  изписани  с  пълното
наименование при първата им употреба в текста, с последващо съкращение в скоби. 

9. Резюмето може да включва една таблица с максимален размер 10 реда х 10 колони.

10. Резюмето може да включва графика или фигура, които се броят за 50 думи. Максималният размер на
графиките  е 600(x) x 800(h) pixel. Фигурите трябва да са във формат JPG, GIF PNG.

11. Резюметата трябва да бъдат изпратени на адрес batm.bg@abv.bg  до 31 август 2016 г.

12. Потвърждение за полученото резюме ще получите на представения от Вас електронен адрес.

13.  Потвърждение за прието резюме ще получи първият автор на посочените телефон и електронен адрес,
до 15 октомври 2016 г.

14. Представянето и публикуването на одобрено резюме изисква заплатена регистрационна такса.

15. На постерната сесия представящите автори трябва да са на разположение до своя постер за въпроси и
обсъждане.

mailto:batm.bg@abv.bg

