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Уважаеми колеги,
От името на Организационния
зационния комитет и от свое име, имаме удоволствието да ви
поканим на Плевенски имунологични дни 2019, които тази година ще се проведат като
8-ма
ма Работна среща с международно участие: „Автоимунитетът през 2019: добрите и
лошите новини“. Работната среща ще се проведе на 10 и 11 Април,
прил, 2019 год. в хотел
Балкан, гр. Плевен.
Работната среща се организира от Център за репродуктивно здраве към Медицински
университет – Плевен; Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна
медицина“ – Плевен; Лаборатория по Клинична имунология, Университетска
верситетска болница
„Свети Иван Рилски“, Медицински университет – Софияи от Българската Асоциация
по клинична имунология. Почетен председател на Организационния комитет,
модератор на сесии и лектор е проф. д
д-р Йехуда Шонфелд, Doctor
tor Honoris Causa на
Медицински университет – Плевен.
Работната среща ще включва пленарни доклади, кратки научни съобщения и постерна
сесия, разпределени в следните теми:
1/ Мозайката на автоимунитета
2/ Диагностични методи при автоимунитет: решени и нер
нерешени проблеми
3/ Животински модели: добри или лоши новини за автоимунитета?
4/ Лечение на автоимунните заболявания: добрите новини през 2019?

5/ Хранене, лекарства и автоимунитет
6/ Синдром на хроничната умора
7/ Varia
8/ Лекари и пациенти – сесия, посветена на пациентите, с участие на пациентски
организации
Официалниятезикнаработнатасреща

е

английски.Крайниятсрокзаизпращаненазаглавиязаучастие е 30 януари, 2019 год.
Крайният срок за изпращане на резюмета (само на английски език) е 28 февруари, 2019
год.
Регистрацията и изпращането на резюмета могат да станат чрез сайта на събитието:
www.plevendays.org(активен след 15.01.2019) или чрез имейл: info@plevendays.org
За допълнителни въпроси и информация: Даниела Гонкова:064/804 790; GSM:
0885/299965и Венета Кашева:064/804 790;GSM: 0886/973317.
Очакваме Ви в гостоприемния Плевен през месец Април, 2019 год.!
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