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НАУЧНА ПРОГРАМА
НА ДРУЖЕСТВОТО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 г.

І. Научни симпозиуми

1. Български Бифуркационен Курс
Организира се от ДКБ, Бълторското дружество по интервенционална кардиология и 
Европейския бифуркационен клуб
Гр. София,  хотел „Принцес”, 13-14 февруари 2012 г.  
Организационен и научен комитет: доц. Иво Петров – Токуда Болница и доц. Диана 
Трендафилова – СБАЛССЗ – Св. Екатерина.
Очакван брой участници: 120-130 души. 

2. Зимно училище кардиология 
Oрганизира се от ДКБ и е насочен към специализанти по кардиология
СК Боровец, хотел “Самоков” 15 -18 март 2012 г.
Организационен  и  научен  комитет  –  проф.  Асен  Гудев  –  МБАЛ  Царица  Йоана  – 
ИСУЛ, доц. Елина Трендафилова, проф. Цв. Кътова – МБАЛ НКБ – София и д-р Д. 
Хазърбасанов  –  МБАЛ  Св.  Анна,  доц.  Иво  Петров  –  Токуда  Болница,  д-р  Васил 
Стояновски – НМТБ – Цар Борис III.
Очакван брой участници:  200 души.

3. Обучителен курс на Европейската асоциация по ехокардиография.  
Oрганизира се от ДКБ, РГ по ехокардиография
Гр. София,  ИНТЕРЕКСПО ЦЕНТЪР, 5-7 април 2012 г. 
Организационен и научен комитет: проф. Цв. Катова и д-р К. Христова – МБАЛ НКБ- 
София
Очакван брой участници:  150 души

4. Научен симпозиум Първична профилактика – роля на промените в начина на 
живот
Организира се от ДКБ и Национална спортна академия.
КК Албена, 11-13 май 2012г. 
Организационен и научен комитет: проф. Асен Гудев – МБАЛ Царица Йоана – ИСУЛ, 
доц. Елина Трендафилова – МБАЛ – НКБ – София, д-р Ев. Гошев – МВР Болница, 



доц.  Федя Николов  –  УМБАЛ Св.  Георги -  Пловдив,  д-р.  Йото Йотов –  МБАЛ Св. 
Марина - Варна 
Очакван брой участници – 250-300 души.

5. XIII Национален кардиологичен конгрес 2012
Организира се от ДКБ
Гр. София, ИНТЕРЕКСПО ЦЕНТЪР,  4-7 октомври 2012г.
Организационен комитет:  Председател: проф. Асен Гудев,  Членове: доц. Владимир 
Пилософ,  доц.  Иво  Петров,  доц.  Федя  Николов,  доц.  Снежана  Тишева,  д-р  Васил 
Стояновски, д-р Св. Сардовски, доц. Елина Трендафилова, г-н Николай Иванов
Научен комитет: Председател: доц. Елина Трендафилова, Съ-председател:
проф. Асен Гудев, Членове: проф. Кътова, проф. Димитър Раев, доц. Нина Гочева, 
доц. Найденка Златарева, доц. Пламен Гацов, доц. М. Цонзарова, проф. Николай 
Рунев,  доц. Диана Трендафилова,  доц. Св. Йовев, д-р Васил Велчев, д-р Йото Йотов, 
д-р Евгени Гошев.
Очакван брой участници:  1000-1200 души

На конгреса ще се представят последните новости в кардиологията, поднесени чрез 
фокус лекции и интересни интерактивни научни сесии на Работните групи на ДКБ. 
Програмата  на  конгреса  обхваща  Постерни  сесии  на  оригинални  български 
разработки и съвместни сесия с Европейското Дружество по Кардиология.

Основни теми: превантивна кардиология, сърдечна недостатъчност, остър коронарен 
синдром,  образна  диагностика  в  кардиологията,  интервенционална  кардиология, 
аритмии и пейсинг, клапни заболявания, приложение на Европейските препоръки в 
националната  кардиологична  практика,  възрастни  с  вродени  сърдечни 
малфоормации /GUCH - patients/, сърдечно-съдова хирургия.

За представителите на индустрията е предвидена изложбена площ, разположена в 
непосредствена  близост  до  пленарната  зала.  Изложбата  ще  бъде  съпътствана  от 
интересни сателитни симпозиуми.
Повече информация – на сайта на конгреса: http  ://  www  .13  cardiocongress  .  com  

ІІ. Обучителни модули

Предвижда се обучителните модули да има по 3-4 презентации, изнесени в един ден и 
да се провеждат всяка 3 събота на месеците – януари, февруари, март, октомври, ноември и 
средата на м. декевмри, на адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76, сградата на БЧК. 
Презентациите от модула се предвижда да се отпечатат в отделна притурка към списанието. 
Обучителните модули са ориентирани към кардиолози и ОПЛ. 

На 28 януари 2012г.  обучителен  модул на тема:  „Митрална клапа –  индикации за 
оперативно лечение, нови оперативни техники”;

Организационен и научен комитет: д-р В. Гегусков, д-р Д. Николов и д-р С. Гадева

http://www.13cardiocongress.com/


На 18 февруари 2012г. обучителен модул на тема: “Как да разчитаме ЕКГ и трудни 
ЕКГ случаи”;

Организационен и научен комитет: доц. Св. Йовев и д-р Ч. Шангалов

На  21  април  2012г.  обучителен  модул  на  тема: ”Гръдна  болка  –  възможности  на 
анамнезата, ЕКГ и образната диагностика”

Организационен и научен комитет: доц. Н. Златарева и доц. Г. Кирова, д-р В. Гелев

Очакван брой участници за модул:  150 души

Темите  на  обучителните  модули  за  месеците  октомври,  ноември  и  средата  на 
декември ще бъдат уточнени допълнително и своевременно разпратени.

ІІІ. Работни срещи

Предвижда  се  на  04.02.2012г.  провеждането  на  Работна  среща  на  кабинетите  по 
превантивна кардиология от градовете София, Пловдив, Плевен, Варна и Хасково.

 

Дружество на кардиолозите в България
     http  ://  www  .  cardiobg  .  com  

http://www.cardiobg.com/

