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Скъпи колеги и приятели

Стремейки се към нови успехи и хоризонти 
в Спешната медицина (EM), имаме удоволствието 
да ви поканим на поредното научно и интересно 
събитие ,организирано този път в Пирот, малък град в 
южна Сърбия , още известен като „вратата между 
Изтока и Запада“
Ентусиазирани от успехите и преживяванията от 
предишният конгрес - Първият Източно Европейски 
конгрес по Спешна медицина и медицина на бедствията 
и авариите ви предлагаме да бъдете част от следващият,
организиран от нас конгрес- 5ти международен конгрес 
на спешните медици с мото-„ I WANT IT ALL“ с главен 
фокус върху нарасналото търсене на лекари със спешна 
медицина и тези медицински кадри занимаващи се със 
спешни пациенти давайки им се възможност да 
усъвършенства професионалните си изяви, да 
придобият нови познания и да научат нови техники и 
методики  за справяне с подобни ситуации и пациенти .

ОСНОВНИ  ТЕМИ:

-Реанимация
-Интензивни грижи
-Проходимост на дихателните пътища
-Сърдечно - съдови състояния
-Неврологични състояния
-Спешни състояния при възрастни 
  пациенти
-Спешни състояния свързани с 
  ендокринната система
-Спешен ултразвук
-Токсикология
-Травми
-Тежки инциденти с множество пострадали
-Диалог и обсъждане на темите 

Заявяване за участие  в конгреса е възможна чрез попълване на електронният формат на 
формуляра,.който можете да намерите на нашият интернет адрес-  www.dlums.rs
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 www.dlums.rs
serbian.emergency@gmail.com 
serbian.emergency1@gmail.com

CONGRESS SECRETARY
ARIA ONE, Conference&Consulting
E-mail:    dlums.kongres@gmail.com
Phone:   +381 11 31 60 625 
                +381 11 21 96 530
               +381 11 37 31 536
Fax:        +381 11 31 60 862
Mob:       +381 60 31 60 526
                 +381 64 83 11 004

Крайните срокове за изпращане на формулярите е 1 март 2019.

Официален език: сръбски, английски. 
Заявилите желание за участие в конгреса ще бъдат информирани за решението на Научната 
Комисия до 20 март 2019 .

За повече информация:e-mail dlums.kongres@gmail.com
Записването и заявяването за участие става само на интернет страницата на www.dlums.rs

Очакваме ви с нетърпение в Сърбия .ДОБРЕ ДОШЛИ!
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