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Уважаеми колеги, 
 

От името на Управителния съвет на ДКБ имам удоволствието да ви 
съобщя, че поради положителния отзвук на проведеното Зимно 
училище за специализанти по кардиология през месец март 2011г.  от 
страна на колегите-лектори и младите специализанти провокира ДКБ да 
превърне организацията на това събитие в традиция.  
Имам удоволствието от името на УС на ДКБ да ви поканя да участвата 
във второто Зимно училище за специализанти по кардиология, което 
ще се проведе в периода 15 - 18 март 2012г. в хотел Самоков, СК Боровец.  
Училището се организира под патронажа на Министъра на 
здравеопазването, със съдействието и финансовата подкрепа на Софарма 
АД. 
Научната програма е изготвена на базата на Европейския курикулум за 
специализанти по кардиология /www.esccardio.org/.  
Ангажирали сме водещи български кардиолози, които ще изнесат 
новаторски презентации по интригуващи теми, които вярваме ще 
предизвикат активни и ползотворни академични дискусии. Очакваме и 
гост - лектор да бъде проф. Еva Swahn – зам.-председател на 
Европейското кардиологично дружество. 
Стремежът на ДКБ е Зимното училище за специализанти да предостави 
възможност за съчетаване на научна работа със спортна дейност в един от 
най-хубавите български зимни курорти. Ръководството на ДКБ насърчава 
принципа на обучение чрез наука и по време на Зимното училище ще се 
организира постерна сесия. Моля, желаещите да участват, да изпратят 
кратко резюме /до 250 думи/. Одобрените 10 участици с най-добри 
постери ще бъдат освободени от такса участие. Изпращайте резюметата 
на ел. адрес: bsc.office@yahoo.com 
 

Своевременно ще бъдете информирани за начините на регистрация и 
настаняване от нашия партньор в организацията - Международни 
прояви ООД: Г-жа Цветана Панкова, тел.: 02 9877 422; 0896 700 950    факс: 
02 9806 074 e-mail: pankova@cim.bg; cim@cim.bg 
 

Ще ви очакваме! 
 
 

 
 
проф. Асен Гудев, FESC, FACC 
Председател на ДКБ 
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