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Уважаеми колеги

Скъпи приятели и съмишленици,

С вълнение, обяснимо породено от честта да председа-
телствам такъв висок форум, Ви каня – официално и най-
любезно – да участвате в XVII конгрес на Българската 
асоциация по радиология от 28 до 30 септември 2017 го-
дина, отново в Пловдив. Свидетели сме, че в нашите ме-
дицински специалности днес навлизат много млади хора, 
привлечени от неимоверното развитие на сплавта – кли-
нична медицина и технология. Това радва нас, поколение-
то на техните настоятели, и ни задължава активно да 
сме съпричастни към тяхното израстване. Сърцевина-
та на XVII конгрес, неговата образователна програма е 
ориентирана именно към това взаимодействие на опит 
и дръзновение. Затова за надслов на конгреса избрахме 
„Традиция и иновации“ – съхранявайки най-доброто от 
миналите години и отваряйки се за новостите. Българ-
ският национален конгрес в нашите специалности има 
изграден облик и авторитет и това осигурява отново 
голям, реномиран международен лекторски състав.

Конгресът е и повод отново да прекараме в приятни 
моменти в плодотворни разговори и срещи в неповто-
римата атмосфера на топлата ранна есен на красивия 
Пловдив, очароващ с история, паметници и културни съ-
бития.

Очакваме Ви на XVII конгрес на Българската асоциация 
по радиология!

         
                      Искрено Ваша

 Мария Недевска, председател
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важни дати
Ранна регистрация 1 юни 2017

Резюмета 1 юни 2017

Потвърждение за прието резюме 
и предварителна програма 15 юни 2017

Регистрационна такса
Ранна такса за членове на БАР 60 лв.

Късна и такса на място за
нечленове на БАР 100 лв.

Специализанти,
рентгенови лаборанти,
медицински сестри

40 лв.

Студенти Без такса
Конгресен организатор и хотелско настаняване

e-mail: reservation1@synergonhotels.bg   Тел. +359 32 934 163
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Изисквания за резюме:

Резюметата се предават на български и английски 
език. Обемът не надхвърля 250 думи. Използва се Microsoft 
Word – всички версии. Авторите се изписват първо с фа-
милните имена, след това с инициали, последвани от град. 
Не се изписват титли, отделения, болници, институти 
и други! Името на представящия автор се подчертава!

Резюметата на оригиналните изследвания задължи-
телно съдържат четири абзаца, започващи със следните 
подзаглавия: “Цел”, ”Материал и методи”, ”Резултати”, 
”Изводи”.

Резюметата на образователните представяния (лек-
ции) задължително съдържат абзаци, започващи със след-
ните подзаглавия: “Учебна цел” и ”Заключение”.

Резюметата се изпращат като прикачен Word файл, 
общ за българския и английския вариант, на e-mail: 
barcongress2017@gmail.com. Файлът се озаглавява с име-
то на представящия автор на латиница – пример: petrov.
doc. Ако авторът представя повече от едно резюме, за 
всяко следващо се прибавя номер към името в наименова-
нието на файла – пример: petrov1.doc, petrov2.doc

Оригинални изследвания и образователни представя-
ния (лекции), представени устно или на постер, ще бъдат 
приемани от Научния комитет.

устно представяне:
За образователни представяния (лекции) – 20 мин. + 5 мин. 

обсъждане
3а оригинални изследвания – 8 мин. + 2 мин. обсъждане

Постерно представяне:
Научният комитет ще селектира 20 постера за науч-

ната изложба и тези за електронен постер

Резюмета се приемат след регистрация и платена 
такса на един съавтор!
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