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e-mail: elitrendafilova@abv.bg

От името на УС на ДКБ имаме удоволствието да ви информираме, че
организираме Национален симпозиум „Вродени сърдечни малформации при
възрастни” съвместно с Работната група по клапни пороци и Работната
група по детска кардиология. Симпозиумът ще се проведе на 05 декември 2009
г. в хотел „Дедеман‐Принцес” – София.
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Програмата на симпозиума включва две научни сесии и дискусионна кръгла
маса,

на

която

съвместно

с

представители

на

Министерство

на

здравеопазването, НЗОК и БЛС ще се разискват проблемите на израстналите
пациенти с вродени кардиопатии.
В рамките на същия симпозиум ще се проведе редовното годишно общо
събрание на ДКБ, на което ще получите отчет за изминалата година и ще
имате възможност да отправите вашите предложения за подобряване на
работата на ДКБ и да споделите вашите очаквания за научната програма за
2010 година, както и за бъдещето на ДКБ. Като гости на този симпозиум са
поканени министъра на здравеопазването д‐р Божидар Нанев, представители
на НЗОК и БЛС.
Във вечерните часове за първи път от много години предвиждаме Коледен бал
на кардиолога с много танци и веселие. За вашето добро настроение ще се
погрижат известни артисти и музиканти.
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На симпозиума ще бъдете изненадани и с отпечатаните броеве на списание
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„Българска кардиология” за 2008 година, които всички чакаме отдавна.

Професионален организатор на събитието е добре известния ни партньор –
фирма Международни прояви ООД с управител г‐жа Цветана Панкова:
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С уважение,
Доц. В. Пилософ
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Sofia, 1606
3 Yakov Kraykov Str.
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