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Уважаеми колеги, 
 
От името на Организационния комитет бихме искали да Ви поканим да 
вземете участие в Научен симпозиум „Първична профилактика – 
роля на промените в начина на живот”, който ще се проведе в к.к. 
Албена, хотел Фламинго Гранд, в периода 11-13 май 2012 г. 
 

Организатори са Дружество на кардиолозите в България и Национална 
спортна академия.  
 

Симпозиумът е ориентиран към кардиолози, специализанти по 
кардиология и ОПЛ.  
 

Един от основните акценти в програмата ще бъде първичната 
профилактика и ролята на промените в начина на живот.  
 

По време на симпозиума ще бъде организирана съпътстваща изложба на 
водещи фармацевтични и инструментални фирми.  
 

Актуална информация за симпозиума, както и предварителна програма 
на събитието ще бъдат качени в сайта на ДКБ:  www.cardiobg.com  
 

По всички въпроси относно Вашето участие, моля да се обръщате към 
нашия партньор Международни прояви ООД: 
Цветана Панкова 
тел.: 02 9877 422; 0896 700950    факс: 02 9806 074 
e-mail: pankova@cim.bg; cim@cim.bg 
 
Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие във форума.  
 
С уважение, 
 
Проф. Асен Гудев 
Председател на ДКБ 
 
Доц. Елина Трендафилова 
Научен секретар на ДКБ 
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