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Уважаеми колеги и приятели,
В качеството ми на Председател на Българското дружество по неврохирургия и от
името на неговия Управителен Съвет имам приятното задължение да отправя
покана към Българската неврохирургична общност за участие в ХХVІ Национална
конференция по неврохирургия, която ще се проведе през периода 19-21 октомври
2017 г. Тази година УС възложи организирането на колегите от Неврохирургичната
клиника на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, които избраха за място на провеждане на
ежегодната проява чудесния природен декор на черноморската ни перла Несебър.
Едната от подбраните теми на тазгодишния конгрес се отнася до съвременното
състояние, новостите и проблемите на детската неврохирургия в България –
тематика, която досега не е присъствала в дневния ред на нашите конференции.
Запълването на тази празнота се надявам да бъде от научен интерес и практическа
полза за всички участници в проявата.
При подбора на втората основна тема сме се водили както от експоненциалното
нарастване през последните десетилетия на оперативната активност на българските
неврохирурзи в областта на спиналната патология, така и от неудържимото
навлизане на пазара на плетора от системи и модификации за съвременна
спинална инструментация и което е по-важно – увеличаването в родната практика
на примери за комерсиално, безкритично и неиндицирано използване на
последните. Всичко това прави крайно наложително експертното обсъждане на
проблематиката на ниво Национално Дружество по Неврохирургия с
амбициоциозното намерение за изработване на постигане на експертни препоръки,
насоки и алгоритми на поведение в този важен домейн на съвременната
неврохирургия.
Както всеки път в навечерието на ежегодния неврохирургичен форум, използвам
възможността да призова участниците и най-вече младите колеги, докторанти и
специализанти от името на Редколегията на списание „Българска неврохирургия“ да
подготвят докладите си в публикационен формат на страниците на нашето
списание.
Желая на всички ползотворно участие и много приятни моменти на общуване и
отмора в красивия Несебър!
Проф. д-р М. Маринов, дм, дмн
Председател на Българското Дружество по Неврохирургия

ПРОФ. Б. КИТОВ
Уважаеми колеги,
За мен е огромна чест и задължение да се обърна към Вас, в качеството си на председател
на Организационния комитет и ръководител на катедрата по Неврохирургия при МУ –
Пловдив, по повод предстоящото провеждане на XXVI Национална конференция по
неврохирургия. Този най-голям научен форум на българската неврохирургична общност ще
се състои от 19-21 Октомври 2017 г. в хотел “Сол Несебър Палас” в град Несебър.
Основните теми на конференцията ще бъдат “Неврохирургични заболявания в детска
възраст” и “Гръбначномозъчни заболявания”. Искрено се надявам, че по време на XXVI-та
национална конференция по неврохирургия ще се проведат ползотворни дискусии и дебати,
които ще ни позволят да постигнем консенсус по отношение на необходимите алгоритми на
диагностично и терапевтично поведение – индикации за оперативно лечение, оптимални
оперативни достъпи, техники и инструментации, тайминг на осъществяване. По този начин
бихме могли да уеднаквим неврохирургичното лечение в нашата страна, което ще подобри
значително изхода от лечението, удовлетвореността на нашите пациенти и ще намали
значително социалните разходи.
Научният комитет запазва правата си да допусне в програмата презентации и доклади,
анализиращи резултатите от ретроспективни и проспективни проучвания на отделни
неврохирургични клиники и звена.
Всички регистрирани доклади ще бъдат представени на електронна постерна сесия, като
шаблонът за изработването на постера ще бъде на разположение на всички участници.
Резюметата и пълния текст на докладите, представени в срок, ще бъдат отпечатани в
сборник.
Пожелавам успех на участниците в конференцията и нека нашата научна среща да бъде
ползотворна!
Проф. д-р Борислав Китов, дм
Клиника по неврохирургия, УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив
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PROF. DR. MARIN MARINOV
Dear colleagues and friends,

In my capacity as Chairman of the Bulgarian Society of Neurosurgery and on behalf of its
Management Board, I have the pleasure to invite the Bulgarian neurosurgical community
to participate in the XXVI National Neurosurgery Conference to be held in the period 19-21
October 2017. This year the organization of the event was assigned to your colleagues
colleagues from the Neurosurgical Clinic of the University Hospital “St. Georgi “- Plovdiv,
who chose the scenic Nessebar to be the venue of the annual event.
One of the scientific topics of the conference this year is the current state, novelties and
problems of the neurosurgical diseases in children in Bulgaria – a subject that has not
been yet presented on the agenda of our conferences. I hope that filling this gap will be of
scientific interest and practical benefit for all participants in the event.
In the selection of the second main topic, we have been guided both by the exponential
growth in recent decades of the operative activity of the Bulgarian neurosurgeons in spinal
pathology as well as by the unsustainable penetration of the market by the system of
modern spinal instrumentation systems and modifications, which has increased the
examples of commercial, non-critical and uninterrupted use of the latter. All this makes it
imperative to discuss the issues at the level of the National Society of Neurosurgery with
the ambitious intention to develop expert recommendations, guidelines and algorithms of
behavior in this important domain of modern neurosurgery.
Like every year, on the eve of the annual neurosurgical forum, I use the opportunity to
urge participants, especially young colleagues, postgraduates and postgraduates to
prepare their reports in the right printing format so that they can also be published in our
magazine.
I wish you all a beneficial participation and many pleasant moments in the beautiful
Nessebar!
Prof. Dr. Marin Marinov
Chairman of the BSNS
PROF. DR. BORISLAV KITOV
Dear colleagues,
It is a great honor and duty for me to address you as chairman of the Organizing Committee and Head of the Department of Neurosurgery at the Medical University – Plovdiv, on
the occasion of the forthcoming XXVI National Conference on Neurosurgery. This scientific
forum of the Bulgarian neurosurgical community will be held from 19-21 October 2017 at
the Sol Nessebar Palace Hotel in Nessebar.
The main topics of the conference will be “Neurosurgical diseases in children” and “Spinal
cerebral diseases”. I sincerely hope that during the XXVIth National Neurosurgery Conference, fruitful discussions and debates will be held that will allow us to reach consensus on
the necessary algorithms of diagnostic and therapeutic behavior – indications of surgical
treatment, optimal operational access, techniques and instrumentation, timing of implementation. In this way, we could unify neurosurgical treatment in our country, which will
significantly improve the outcome of treatment, the satisfaction of our patients and will significantly reduce social costs.
The Scientific Committee retains the right to include in the program presentations and reports analyzing the results of retrospective and prospective studies of individual neurosurgical clinics and units.

All registered reports will be presented at an electronic poster session, with the poster
making template available to all participants. The abstracts and the full text of the reports
submitted in due time will be printed in a compendium.
I wish success to the conference participants and let our scientific meeting be fruitful!
Prof. Dr. Borislav Kitov
Neurosurgery clinic, University Hospital “St. George” – Plovdiv
Chairman of the Organizing committee
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