3–6 октомври 2013 г.
Варна, kk Златни пясъци

ОРГАНИЗАТОРИ
Инициатори на VI Научна конференция От науката до леглото на болния на тема „От патогенезата през диагнозата до прогнозата“ са Фондация
„Академия-Кардиология“ и Арбилис съвместно с Медицински университет –
Варна, Българска сърдечна и съдова асоциация, Български институт по метаболитен синдром, Българска асоциация по сексуална медицина и Българско научно дружество по фармация.

КОМИТЕТИ
Председател на
Научния комитет

Председател на
Организационния комитет

Чл.-кор. проф. Мила Власковска

Доц. Борислав Георгиев

Научен комитет:

Организационен комитет:

Чл.-кор. проф. Иван Миланов

Доц. Даниела Попова

Проф. Жанета Георгиева

Доц. Добромир Гочев

Проф. Здравко Каменов

Доц. Славина Сурчева

Проф. Нина Гочева

Д-р Милко Стоянов

Проф. Николай Данчев

Д-р Румяна Симеонова

Проф. Пенка Переновска

Иван Батаклиев

Проф. Сабина Захариева
Проф. Стефан Денчев
Проф. Цветалина Танкова
Доц. Владимир Христов
Доц. Георги Момеков

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VI Научна конференция От науката до леглото на болния „От патогенезата през диагнозата до прогнозата“ ще се проведе в хотел Мелиа Гранд
Ермитаж, кк Златни Пясъци.

РЕГИСТРАЦИЯ
Всички, които искат да участват трябва да попълнят регистрационна
форма и да платят обявената регистрационна такса.
Плащането може да бъде извършено в брой в офиса на „Арбилис”
ООД или по банков път, както и на място на регистрационното бюро в хотел
Мелиа Гранд Ермитаж, кк Златни Пясъци.

Регистрационни такси:







Стандартна1 ранна3
Намалена2 ранна3
Стандартна1 късна4 и на място
Намалена2 късна4 и на място
Регистрация за фармацевти ранна3
Регистрация за фармацевти късна4

60.00 лв.
30.00 лв.
70.00 лв.
34.00 лв.
60.00 лв.
70.00 лв.

1
Стандартната регистрационна такса вкючва достъп до всички научни сесии и
изложбената зона, делегатски комплект рег. м-ли, абонамент за 2014 г. на 2 /две/ от
периодичните издания на „Арбилис” ООД по избор и сертификат за участие.
2
Намалената регистрационна такса е определена за специализанти и докторанти,
вкючва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, делегатски комплект
рег. м-ли и сертификат за участие.
3
Ранната регистрация е до 30 август 2013 г.
4
Късната регистрация е до 27 септември 2013 г.

Забележка: Регистрацията на студенти е безплатна. Студентите, специализантите и докторантите трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.

Анулиране на регистрацията
 При анулиране на регистрацията и/или настаняването до 10.09.2013 г.
сумата се връща намалена с 20% такса за обработка.
 При анулиране на регистрацията и/или настаняването от 11.09.2013 г.
до 25.09.2013 г. се възстановява 50% от сумата.
 При анулиране на регистрацията и/или настаняването след 25.09.2013 г.
сумата не подлежи на възстановяване.

СБОРНИК
Предстои да бъде издадена книга, която ще съдържа темите представени по време на конференцията. Всички участници заплатили стандартна
регистрационна такса ще получат книгата на преференциална цена.

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК
Български език.

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
Зала 1

Зала 2

 3 октомври 2013

18.30–20..00
Сесия на тема:
Глобалната тежест
ест
на сърдеч
р чноно-съдовите
заболяван
ния,
ния, захарния
р
диабет
и метаболлитния
литния синдром
 Глобална
ата тежест на сърдечносъдовите заболявания
• Б. Георггиев
 Глобална
ата тежест на захарния
диабет • З. Каменов
 Глобална
ата тежест на
метабол
литния синдром
• Вл. Христов

 4 окто
омври 2013

6

9.00–11.0
00

9.0
9.00–11.00

Сесия на тема:

Сесия на теема:
Се

Преванти
р
ивна кардиология
и диабето
ология

Артериалн
А
р р
на хипертония
((част 1)

 Хранене и риск от сърдечноо
съдови зааболявания и захарен
арен
диабет • Д. Попова
 Физическ
ка активност и
сърдечно
о -съдов риск • Н. Милчева
 Възпален
ние и атеросклероза
• Н. Гочевва
 Сърдечно
о -съдови биомаркери
ргиева
• Ж. Геор
 Първична
на превенция на диабет
тип 2 • Вл. Христов
 Вторична профилактика на
усложненията на диабет тип 2 –
диабетно стъпало • З. Каменов

 Патогенезза на артериалната
хипертони
ия • Г. Владимиров
 „Хипертония на бялата
престилка
а” и „маскирана
хипертони
ия” • Ст. Иванов
 Изолирана
а систолна хипертония
и хиперто
ония при стари хора
• Л. Баурен
нски
 Хипертон
ния в детската възраст
• А. Къневаа
 Органни увреди при артериална
хипертония, захарен диабет.
Диабетна нефропатия
• Н. Ненчев
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Зала 3

Зала 4

9.00–11.00
Кардиоплатформа
 Как да определяме коронарния
риск (таблици за ко
оронарен
риск) •А. Караманск
ка
 Оценка на тромбоеемболичния
риск и риска от кър
рвене при
пациенти с предсър
рдно мъждене
• М. Стоянов
 Женска сексуална ди
исфункция
• В. Карамфилова
 Представяне на кли
инични
случаи
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Зала 1

Зала 2

 4 октомври 2013

11.30–13.00
00

11.30–13.00
13.

Симпозиум
м на Български институт
по метабоолитен синдром (БИМС)
Тема:

Сесия
ия на теема:

Кардио–р
ренален синдром
ренален
си
 Кардио-р
ренален синдром,
определеение
ие и класификация
• Б. Георггиев
 Патофи
изиология на диабетната
нефропатия • Вл. Христов
 Лечение на артериална
хиперто
ония при диабетна
нефропатия • Н. Гочева

 Измерван
Измерванее на офисното
арте
териал
алн
но налягане
• А. Карам
манска
 Домашно
ашно измерване на
артериалн
териа ното налягане
• И. Пет
Петро
ова
 Амбулато
Амбу
орно мониториране на
артериалн
ното налягане • Д. Гочев
 Какво пред
дставлява
централното артериално
н
налягане
• А. Постаджиян

14.30–15.30

14.30–15.3
0
0

Симпозиуум на тема:
ма:

Сесия на теема:

Контрол
р на сърдечно-съдовия
р
риск при
р
р болни с коронарна
р
р
болест на
а сърцето в Европа,
2013

Бета-блоке
Бе
ерите в клиничната
п
практика

 Предтса
авяне на резултатите
атите
от EURO
OASPIRE IV за Европа
и в частн
ност за България
• Н. Гочевва и Б. Георгиев
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Артериалн
Артериал
р р
на хипертония
(част 2)

 Фармакол
логични свойства и
различия на
н бета-блокерите
• М. Власко
овска
 Клинично приложение на бетаблокеритее • С. Денчев

Зала 3

Зала 4

11.30–13.00
Кардиоплатформа
 Важни за кардиологията
данни от проследяв
ване на
лекарствената безо
опасност:
па
как се подготвят съ
ъобщения
ъо щения за
нежелани лекарствееени
ни реакции
• М. Попова
 Скрининг на предиаабет и
диабет тип 2 • З. Кааменов
 Представяне на кли
инични
случаи

14.30–16.30

14.30–16.30

Кардиоплатформа

Сесия на тема:

 Комбинирана терап
пия за
лечение на дислипид
демиите
• Г. Владимиров
 Комбинирана терап
пия на
артериалната хипеертония
съгласно новите препоръки на
ESH/ESC от 2013 г.
• А. Постаджиян
 Представяне на кли
инични
случаи

Фармакотерапия
р
ера
р
при
р
ендокринни
р ни и метабо
олитни
заболявания
ния
съвместно
местно с Бъл
Българско научно дружество
д
по
фармация
мация

 Лечение на остеопороза
• З. Каменов
ен
 Витамин
ин Д – отвъд кал
лциевофосфорната
н
хомеоста
аза
• А. Гатева
ев
 Съвременно
ен лечение на
а захарен
диабет т
тип 2 • В. Карам
мфилова
 Лекарствени
тв
взаимодействия
на перорални
ра
антидиабетни
антидиаб
лекарствени продукти • Н. Данчев
 Лечение на липидните нарушения
• М. Цекова
3–6 октомври 2013 г., Варна, kk Златни пясъци
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Зала 1

Зала 2

 4 октомври 2013

15.45–16.45
45

15.45–16.45
–16.

Симпозиуум на тема:

Сесия
сия на теема:

За мястото
о на калциеви
Сексуална
Сексуалн
а медицина
антагонистти в лечен
лечението
о на
съвместно с Бъ
Българска асоциация
артериалн
р р ната
ат хипертония
р
при
р
по сексуална м
меедицина
болни с ви
исок сърдечно-съдов риск  Еректилн
ектилн
на дисфункция
 Възможн
но л
ли е „преодоляването”
на холест
тероловите плаки
• М. Власковска
 Kалциеви
ите антагонист в
контрол
ла на хипертонията
при диаб
бет, атеросклероза и
дислипид
демии • Б. Георгиев

17.00–18.0
00
Симпозиуум на тема:
Лечение на средно
но тежка
и тежка хипертония.
р
Можем ли
и успешно да
постигнем
м желания прицел?
 Средно тежка и тежка
артериа
ална хипертония
• Е. Тренд
дафилова
 Артериаална хипертония в
напреднаала и старческа възраст
• Б. Георггиев
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• З. Камено
Каменов
 Урологичн
огичн
ни аспекти на
еректилна
ктилната дисфункция
• А. Хин
Хинев
 Сексологич
Секс
чна консултация на
болни с еректилна дисфункция
б
• Р. Бостан
нджиев

Зала 3

Зала 4
16.30–17.00
6 30
00
Минисимпозиум
ум на т
теема:
Лечението
ието на болката
болка а –
универсално човешк
човешко
о право
• М. Власковска
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Зала 1
 4 октомври
омври 2013

18.15–19.115
Симпозиуум на тема:
Глобален кардиометаболи
ардиометаболитен
р
контрол
р пр
ри болни с
метаболитен
тен синдром,
р
ет и диабет тип 2
предиабе
 Инсулин
нова резистентност –
основен патофизиологичен
механизъ
ъм при метаболитен
синдром
м, предиабет и диабет
тип 2 • Вл. Христов
 Симпати
икотония и активиране
ране на
ренин-ан
нгиотензиновата
иновата система
при болни с метаболитен
таболитен синдром,
предиабеет и диабет тип 2
• Б. Георги
иев
 Бета бло
окери при болни
с метабо
олитен синдром,
предиабеет и диабет тип 2
• Е. Тренд
дафилова
 Сърдечнаа недостатъчност при
болни с метаболитен синдром
ром и
със ЗДТ2 • Д. Гочев

12

3–6 октомври 2013 г., Варна, kk Златни пясъци

Зала 2

Зала 3

Зала 4
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Зала 1

Зала 2

 5 октомври 2013

10.00–11.00
00

9.00–10.00
0.0

Симпозиуум на тема:

Сесия
ия на теема:

Синергизъм на комбинацията
Новите Е
Евр
ропейски препоръки
от амлоди
ипин
н и аторвастат
аторвастатин
р
в за лечени
ие
е на артериалната
профилак
р ф
ктик
тиката на сърдечните хипертони
ияя, 2013
и съдови заболявания
 Статин
ни,, л
липидопонижение и
стабилиззация на плаката
• С. Денч
чев
 Ефектив
вен контрол на
артериал
лното налягане – основа на
сърдечно-съдовата превенция
• Б. Георги
иев
 Диабет, статини и сърдечнорд
съдов рисск • Вл.
л. Христов

 История,
тория, епидемиология и
определен
делен
ние на артериалната
хипертони
ртония • Н. Гочева
 Дефинира
финиране на новите прицелни
стойно ти на артериалното
стойност
наляг
алягане според
с
препоръките на
ESH/ESC от
E
о 2013 г. • Б. Георгиев
 Артериална хипертония и
съпътства
аща патология
• Ж. Георги
иева

10.00
10.00–11.0
0
Сесия на теема:
Сес
Белодробн
Бе
на артериална
х
хипертония
я
 Белодробн
на артериална
хипертони
ия – патогенеза
• С. Ивановв
 Белодробн
на артериална
хипертони
ия при болни със
склеродерм
мия • А. Александров
 Белодробн
на артериална
хипертони
ия при болни със
синдром н
на Айзенменгер
• М. Цонзаарова
 Белодробн
на артериална
хипертония – терапия
• А. Постаджиян
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Зала 3

Зала 4

9.00–11.00

9 00 11 00
9.00–11.00

Кардиоплатформа

Сесия на тема::

 Особености в терап
певтичното
поведение и при кон
нтрола
ола
на болните с перкут
т
танни
ан
коронарни реваскул
л
ларизации
аризации
• С. Георгиев
 Лечение с антикоаггуланти при
болни с неклапно пр
редсърдно
мъждене • М. Цековаа
 Лекарствени взаим
модействия
с медикаменти, пов
влияващи
тромбоцитна функ
кция и
коагулация • Р. Симеонова
 Представяне на кли
инични
случаи

Терапевтични
евтични алгор
алг риттми и
лека твени взаимоде
лекарствени
взаимо ействия
при
р социално-значим
ми
заболявания
олявания
съвместно
вместно с Българско научно дружество
д
по
фармация

 Терапия при бременнос
менност и кърмене
• С. Сурчева
 Терапевтични
тични подходи
под
при
кашлица
лица в педиатричн
пед
ната
практика
акти • П. Переновсска
 Лекарствени
ек р
взаимодействия на
антихистамини и на медикаменти
антихистамин
м
за лечение на аст
астма и ХОББ
Х
• Г. Момеков
 Клинично-значи
Клинично-значими лека
арствени
взаимодействия
ст
с НСП
ПВЛ
• Г. Момеков
ов
 Особености
ти на
фармакокинетиката
ки
в детската
възраст
зр
• В. Цанкова, Р. Симеонова
 Антибиотикотерапия
Антибиот
я при деца и
хора в напр
напреднала възра
аст
• П. Переновска
рен
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Зала 1

Зала 2

 5 октомври 2013

11.30–12..30

11.30–
30–13
3.0
00

Симпозиуум на тема:

Сесия на теема:

Ендотелин-рецепторни
рецепторни
р
блокери
р в лечението на б
болни
с белодробна
обна артериална
хипертония
ия

Диагносттични алгоритми при
често сре
ещ
щани симптоми
и синдром
синд м
ми в ежедневната
практи
ика

 Ендотел
лин-рецепторни блокери –
механизм
ми на действие
• М. Власковска
 Моно- и комбинирана терапия с
ендотел
лин-рецепторни блокери
ри
при болн
ни с БАХ • Б. Георгиев

 Диспнея
пнея при
п деца и възрастни
• П. Пере
Перен
новска
 Гръдна бол
лка • Л. Владимирова
 Сърцебиен
Сър
не • Н. Панчева
 Оточен си
индром • Б. Каназирев

12.30–13..30
Симпозиуум на тема:
Инхибито
ор
ри на DPP-4 или
и
Сулфанил
у ф
лурейни
ур
препарати
арати –
сравнителен обзор
 Инхибит
тори на DPP-4 или
сулфани
илурейни препарати –
мнениет
то на ендокринолога
• В. Христов
 Инхибит
тори на DPP-4 или
сулфани
илурейни препарати –
мнениет
то на кардиолога
• Б. Георгиев
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Зала 3

Зала 4

11.30–13.00

11.30–13.00

Кардиоплатформа

Сесия на тем
ма:

 Антихипертензивн
на терапия
при първична и втор
рична
рич
профилактика на мо
озъчен
чен
инсулт • И. Петровва
 Спешни и неотложн
ни състояния
в хипертонията • Л. Бауренски
 Терапия на резистен
нтната
хипертония • А. Постаджиян
 Представяне на кли
инични
случаи

Лекарствени
р
взаимод
взаимодействия
(част 1)
съвместно с Българско научно дружество по
фармация
ар

 Потенциал за взаимоде
имодействия
между конвенционални
оналните
лекарствени продукти
продукти и
хранителните
ите добавки
доба и • В. Цанкова
 Лекарствени
рствени в
взаимодеействия
на медик
медикаменти повли
ияващи
серумните
ру
липиди • Г. Момеков
 Лекарствени взаимодеействия на
антиаритмичните меедикаменти
антиаритмични
• Р. Симеонова
 Лекарствени вза
взаимодеействия на
калциеви антагонисти
нт
и • С. Сурчева

13.00–13.30
30
Минисимпозиум
поз
на теема:
 Терапия на венозна недо
остатъчност
• С. Конста
Константинов
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Зала 1

Зала 2

 5 октомври 2013

14.30–15.30
.30

14.30–15.3
14.30–15.30
15.

Симпозиуум на тема:

Сесия
ия на теема:

Артериаллна хипертония и
предсърд
дно мъждене

Щитовидна
Щитовид
а жлеза и органни
увреди

 Намаляв
ване на сърдечносърд
съдовия риск
р ск чрез контрол на
артериа
алната
лна
хипертония
• А. Пост
таджиян
 АРБ, пред
дсърдно мъждене и
артериал
лна хипертония при
стратиф
фикация на пациентите
• Б. Георги
иев
 Антикоа
агулация при предсърдно
рдно
мъжденее – бъдещето е ясно
• Н. Гочева

 Ти
Тиреоток
отоксикоза – сърдечносъдови
дови уссл
ложнения и поведение
• М. Бъчвар
Бъчварова
 Хипотире
тиреоидизъм и кардиометаболи
таболитен риск • М. Бояджиева
 Нодозн
Нодозна гуша – подход и лечение
• К. Х
Христ
тозов

15.45–16.45

15.45–16.4
45
45

Научен си
импозиум
м на Българска
сърдечна и съдова асоциация на
тема:

Сесия на теема:

Предсърд
р
рдно мъждене
и коморб
бидност
 Предсърд
дното мъждене –
големият
т проблем на
съвремен
нността • С. Денчев
 Тиреоидн
на дисфункция и
предсърд
дно мъждене
• К. Хрисстозов
 Предсърдно мъждене и остър
мозъчен инсулт • М. Миланова
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Детска кар
Де
рдиология
 Гръдна бол
лка в детската възраст
• Л. Марин
нов
 Синкопалн
ни състояния –
диагности
ичен и терапевтичен
подход • М
М. Цонзарова
 Патофизи
иологични и
еволютив
вни аспекти
на вродени
ите сърдечни
малформа
ации • А. Кънева

Зала 3

Зала 4

14.30–16.30

14 30 16 30
14.30–16.30

Кардиоплатформа

Сесия на тема::

 Оценка на бъбречнат
та
функция. Хронична бъбречна
речна
недостатъчност и доз
озиране на
медикаменти • Н. Н
Ненчев
енчев
 Нефропротекция пр
ри бо
болни с
артериална хиперто
ония
и
• А. Постаджиян
 Представяне на кли
инични
случаи

Сърдечно-с
р чно-съдова
фармакотерапия
фарма
съвместно с Българско научно дружество по
фармация
ация

 Лечение на артериална
артериалнат
та
хипертония • Л. Бауренс
ауренски
 Избор на медикаменти
аменти при лечение
на стабилна ангина
нгина пек
п кторис
• М. Цекова
 Лечение
ние на болни
бол след преживян
п
миокарден
иокард инфаркт
• Е. Трендафилова
 Лечение на бо
болни със съ
ърдечна
недостатъчност • И. Петрова
П
 Лечение с антиар
антиаритми
ични
медикаменти • Н. Панч
чева
 Взаимодействия
ст
между
у храни и
лекарства
а • Д. Попова
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Зала 1

Зала 2

 5 октомври 2013

17.00–18.00
Симпозиум на тема:
Кардиопротекцията – крайна цел
на терапията
Кардиопротекция с бетаблокери и с антитромбоцитни
медикаменти • Е. Трендафилова
Кардиопротекция с РААС блокери
и със статини • Б. Георгиев

18.15–19.15
Симпозиум на тема:
Лекарствени взаимодействия
на комбинираната терапия
при сърдечно-съдови
заболявания, мозъчно-съдова
болест и захарен диабет
 6 октомври 2013

9.00–11.00

9.00–11.00

Хранене и двигателна
активност

Представяне на оригинални
научни изследвания

Хранене и диабет в детска
възраст – нови аспекти
• С. Петрова
Сърдечно-съдов риск и трансмастни киселини в храните –
регулаторни предизвикателства
• В. Дулева
Двигателна активност при
сърдечно-съдови заболявания
• В. Томова
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Зала 3

Зала 4

9.00–11.00
Сесия на тема:
Лекарствени взаимодействия
(част 2)
съвместно с Българско научно дружество по
фармация

Лекарствени взаимодействия на
бета-блокерите • Н. Данчев
Лекарствени взаимодействия на
диуретиците • С. Сурчева
Лекарствени взаимодействия
на АСЕ-инхибитори и АРБ
• М. Власковска
Лекарствени взаимодействия
на H2 блокери и инхибитори на
протонната помпа • Г. Момеков
3–6 октомври 2013 г., Варна, kk Златни пясъци
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КУРСОВЕ
Курс на тема:
Основи на клиничната електрокардиография
 Електрокардиографски особености при остър и хроничен миокарден
инфаркт
 Електрокардиографски особености при ритъмните и проводните нарушения. Поведение при болни с проводни нарушения
 Медикаментозна терапия на ритъмните нарушения. Алгоритъм на поведение
 Медикаменти индуциращи животоопасни аритмии
 Лекарствени и електролитни промени върху електрокардиограмата

Курс на тема:
ЕхоКГ диагностика при болни с белодробна
артериална хипертония
 Въведение в БАХ
 Роля и възможности на ЕхоКГ при БАХ
 Ехокардиографска оценка на наляганията в белодробната артерия и
на белдробното кръвообращение
 Представяне на клинични случаи
 Демонстрация на ехокардиографска оценка на пациенти с БАХ

Демонстрации
 Нови методи за скрининг на диабет тип 2
 Изследване на риска от ССЗ чрез анализ на телесния състав
 Роля на оралния глюкозен толерансен тест в диагностиката на захарния диабет – А. Гатева

22

3–6 октомври 2013 г., Варна, kk Златни пясъци

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
Хотел

Единична
стая

Двойна
стая

Основен хотел
Стаи / парк

359.00

586.00

Стаи / море

379.00

606.00

260.00

442.00

Друг хотел
Стаи / парк

* Забележка:
Цените са в лева на база 3 нощувки с изхранване (2 обяда и 3 вечери).

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
по банков път
Плащане по банков път – до 27 септември 2013, по следната сметка:
„УниКредит Булбанк“ АД
София 1000, Бизнес център, ул. „Княз Александър Батенберг“ 12
BIC код: UNCRBGSF;
IBAN: BG46UNCR96601036210306
Получател: „Арбилис“ ООД

в брой
В офиса на „Арбилис“ ООД: София 1142, бул. „Васил Левски“ 58A, ет.2, ап. 6

Допълнителна информация относно заплащането на такси и настаняване може да получите на 02/ 989 88 77, „Арбилис“ ООД.

ОРГАНИЗАТОР
„Арбилис“ ООД, София 1142, бул. „Васил Левски“ 58A
тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16; e-mail: events@arbilis.com
www.arbilis.com

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ
Име ........................ Презиме .......................... Фамилия ...............................
ЕГН ........................ УИН ................................. Научно звание .....................
Специалност ....................................................................................................
Контактна информация:
е-mail .....................тел. код ............................ дом. тел. ...............................
служебен тел. .......................... GSM ........................... Факс ......................
Домашен адрес:
област ......................................... община ...................................................
гр. ......................... п. код .............................. ж.к. .......................................
ул., № бл. вх. ет. ап. ........................................................................................
Служебен адрес:
област ......................................... община ...................................................
гр. ......................... п. код .............................. ж.к. .......................................
ул., № бл. вх. ет. ап. ........................................................................................
Здравно заведение ........................................................................................
Клиника ....................................... Длъжност ................................................
Вегетарианец ли сте?

 Да

Не

Дата на пристигане .................... Дата на отпътуване ................................
Нощувки (брой) ..............................................................................................
Второ лице, настанено в двойна стая
(попълва се само при настаняване в двойна стая!)

Име ........................ Презиме .......................... Фамилия ...............................

