
Резюмета

Уважаеми колеги,

С настоящото писмо Ви информираме за отваряне периода на подаване на резюмета за участие в

научната  програма  на  XV-ти  Национален  конгрес  по  кардиология,  6-9  октомври  2016г.,

Национален Дворец на Културата, гр. София. Моля, в подготовка на Вашите работи и тяхното

подаване да бъдат спазвани следните общи правила.

Срок на подаване на резюметата – 15 май 2016 год.

Изисквания към резюметата:

Заглавие

Авторски колектив – Първи автор по правило е представящия автор, регистриран за участие в

конгреса.

Институция/и на авторския колектив

Структура на резюмето: цел  – методи – резултати – заключение

Обем: Общият брой думи не трябва да надхвърля 350, като в това число се включва до 1

таблица или 1 фигура интегрирана в текста. В общият брой думи не се включва наименованието,

авторския колектив и изпращащата институция.

Тема на работата – моля изберете тема, в която най-добре се вписва извършеното проучване.

Темата трябва да бъде задължително посочена в полето subject при изпращане на е-мейл.

1. ИБС

2. СН, КМП

4. Превенция/рехабилитация

5. Коронарна/белодробна/периферна циркулация



6. Аритмии/пейсинг/ресинхронизация

7. Образна диагностика/интервенции/хирургия

8. Клапни болести/детска кардиология

9. Сестрински грижи

10. Вария

Моля изпратете Вашето резюме като прикачен файл на e-mail адрес:

kongrescardiology2016@gmail.co  m  в Word формат, шрифт Ariel, големина 12,

междуредие 1,5 в посочения срок - 15 май 2016 год. 

В е-мейла не забравяйте да посочите тема (от 1 до 10) на работата си и данни за

контакт – е-мейл адрес и телефон. 

В срок до 1 юли 2016 год ще бъдете информирани с обратен e-mail за приемането на Вашата

работа и за начина на представяне (постер/устна презентация), деня и мястото на провеждане

на сесията и общите правила за подготовка. 

Резюметата ще бъдат публикувани в списание Българска Кардиология като част от материалите

на конгреса.

Убедена съм, че високото качество на Вашата научна продукция по традиция ще допринесе за

провеждането и резултатите на най-значимото научно събитие на ДКБ -Националния конгрес по

кардиология.

С уважение

Доц. М. Токмакова

Научен секретар ДКБ

mailto:kongrescardiology2016@gmail.com
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