До членовете на Българското дружество по алергология

Драги колеги,
Бих искал два ви информирам, че в изпълнение на решението на Общото събрание на
дружеството проведено на 21 октомври 2017г във Велинград, Управителният съвет на свое
заседание от 3 октомври 2017г разгледа различните възможности и прие на 16, 17 и 18
ноември 2018 г да се проведе VII Национален конгрес по алергология с международно
участие в София, в “Парк хотел Москва”. Реши се, конгресът да се състои от 5- 6 научни сесии,
които ще включват пленарни доклади, презентации на чуждестранните гости, фирмени
презентации и орални постерни сесии. Успоредно ще се проведе изложба на диагностични и
лечебни препарати и средства производство на различни фармацевтични и други
фирми.Съгласно законовите изисквания, в последния ден на конгреса /неделя / от 13ч ще се
проведе годишното отчетно събрание на дружеството.
Беше избран Организационен комитет за провеждането на конгреса в следния състав:
Председател: Академик Д-р Богдан Петрунов
Зам. Председател: Проф. Д-р Васил Димитров
Членове: Доц. Д-р Мария Стаевска
Доц. Д-р Георги Николов
Д-р Златко Димитров
Д-р Румяна Рачева
Д-р Мони Турналиев
Проф. Д-р Тодор Попов
Доц. Д-р Ваня Цветкова
Доц. Д-р Светлан Дерменджиев
Доц. Д-р Соня Генова
Д-р Силвия Новакова
Д-р Пламен Яковлиев
Д-р Цецка Оджакова
Д-р Дарина Димова
Д-р Стефка Ефтимова

Д-р Надежда Таковска
Д-р Росица Бъчварова
Д-р Борислава Крушева
Д-р Анна Валериева
Това е предварително съобщение, с което бих искал само да ви уведомя за
предстоящото събитие, за да може да се подготвите своевременно за участието си по
подходящ начин. В момента се договарят различните логистични проблеми с фирмата, която
ще организира конгреса и финансовите условията за това. Започнахме също разговори с
фармацевтичните фирми за начина на тяхното участие в конгреса.
В началото на м. февруари 2018г ще получите първото официално съобщение във връзка с
конгреса, с което подробно ще ви запознаем с програмните, финансови и логистични
проблеми и сроковете, които трябва да се спазват.
Ползвам се от случая, да ви пожелая весела и радостна Коледа и една много здрава и
успешна за вас, за вашите семейства и за дейността на Българското дружество по алергология
Нова 2018г !

С най-добри приятелски и колегиални чувства

Академик Д-р Богдан Петрунов

