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ДО 

Доц. Д-р СТЕФАН УЗУНОВ  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ЕАД 

 

Уважаеми Доц. Д-р УЗУНОВ, 

 

За мен е чест да Ви информирам, че Югоизточно европейски медицински форум 

(ЮЕМФ) възобновява международната си дейност  и  ще проведе своя Единадесети 

международен медицински конгрес в Република България, гр. Пловдив и гр. Смолян, 

в периода 08-11 септември 2022 год.  

Конгресът ще се проведе в  „Конгресен център“ – Международен панаир гр. 

Пловдив. Осигурена е възможност за настаняване на атрактивни цени в няколко хотела в 

гр. Пловдив и Смолян.  

С настоящето отправям лична покана към Вас, да вземете участие в 11 

Международен медицински конгрес на Югоизточно Европейски Медицински Форум- 

08-11.09.2022г. гр. Пловдив и Смолян. 

Цялата информация за форума – регистрация и хотелско настаняване ще е 

достъпна на сайта на Югоизточно Европейски Медицински Форум: 

www.seemfcongress.com. 

Краен срок за регистрация на участниците: 15 август 2022г. 

Регистрационни такси: 

Ранна регистрация в срок до 10.юли.2022г. 

- 250.00 евро за участник 

- 150.00 евро за придружаващо лице 

 

Регистрационна такса след 10.юли.2022г. 
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- 350.00 евро за участник 

- 205.00 евро за придружаващо лице 

Регистрационна такса за студенти: 120.00 евро. 

 

Регистрацията на участниците в Конгреса и избора на вида хотелско  

настаняване е възможно единствено и само онлайн.  

 

Официалните езици на Конгреса са:  Български, Английски, Руски  

 

След близо две годишно прекъсване, дневния ред на Конгреса  интегрира дискусия 

за неизбежните последици на корона вирусната инфекция  във всички аспекти на медицината. 

Научната програма е интердисциплинарна и включва различни аспекти на кличната медицина. 

     

 Основни теми на Конгреса: 

• ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ; 

- КАКВО ПРИЧИНЯВА COVID – 19. ОТВЪД НАУКАТА; 

• КАРДИОЛОГИЯ; 

- COVID - 19 СЪДОВА ТРОМБОЕМБОЛИЧНА БОЛЕСТ; 

• ОНКОЛОГИЯ; 

• ТРАВМА, ХРОНИЧНА БОЛКА, СПЕШНА МЕДИЦИНА; 

• РАЗНИ. 

 

КРЪГЛА МАСА:     

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И  

ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ 

 

Конгресът ще се проведе с подкрепата на Министрество на здравеопазването и с 

участието на видни представители и ръководители на Световната Медицинска Асоциация,  

Европейският Форум на Медицинските Асоциации, Постоянният Комитет на Европейските 

Лекари и други. 
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Очакваме Единадесетият Международен Медицински Конгрес на ЮЕМФ да е 

значимо събитие с над 1 500 участника от цял свят – водещи университетски лектори, видни 

представители на медицинските академични среди, членове на национални медицински 

асоциации, ръководители на лечебни заведения, здравни мениджъри. 

 

Социалната програма включва посещение на Античен Пловдив – Културната 

столица на Европа за 2019 г., колорита и величието на Родопа планина – гр. Смолян и 

курорта Пампорово. 

 

Резюметата се съставят на Английски или Руски език и се прилагат на 

интернет страницата на ЮЕМФ - www.seemfcongress.com,  не  по-късно от 15 Август 

2022г.   

 

Конгресът ще кандидатства за акредитация в Европейският Акредитационен Съвет 

за непрекъснато медицинско образование (EACCME).  

 

В изпълнение на изискванията на Акредитационния Съвет имената на 

участниците - лектори трябва да бъдат изпратени на електронен адрес 

seemf.congress@gmail.com, ведно с подписани от същите Декларация за липса на 

конфликт на интереси. Образецът на декларацията е приложен към настоящето 

писмо. 

 

Югоизточно Европейски Медицински Форум притежава идентификационен код за 

публикуване (ISBN). Книгата с резюмета на 11-ия Международен медицински конгрес ще 

бъде идентифицирана с Международен стандартен номер на книгата и ще бъде достъпна в 

хартиен и електронен формат. 
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Ние разчитаме на персоналната Ви подкрепа и съдействие да поканите за 

участие във форума Ваши колеги, както и директорите на други софийски болници, 

включително с лекции и/или постери в научната програма и ще очакваме темите на 

Вашите презентации. 

За нас ще бъде чест да Ви посрещнем на Единадесети Международен 

Медицински Конгрес на ЮЕМФ, който ще се проведе в периода 8-11.09.2022г. в гр. 

Пловдив и Смолян, България. 

 
 

 

С уважение,   
 
 
  
 
 
 

 

 

Проф. Д-р Андрей Кехайов, МД 

Президент на ЮЕМФ 

Председател на Организационния Комитет 
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