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Уважаеми колеги,
 
От името на Организационния комитет бихме искали да ви поканим да 
вземете участие в Симпозиум по Остър коронарен синдром, който ще се 
проведе в гр.Пловдив, Новотел Пловдив, в периода 27 – 29 септември 2013 г.

Организатори  са  Дружеството  на  кардиолозите  в  България  и  Работната 
група по ОКС.

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

В програмата са предвидени лекции на водещи кардиолози от страната, 
които ще представят новите проучвания в областта на острия коронарен 
синдром и ще се разискват проблемите и перспективите в лечението му у 
нас и по света.
Програмата на събитието ще бъде качена в сайта на ДКБ:  www.cardiobg.com 

Едновременно  със  събитието  ще  се  състои  изложба  на  водещи 
фармацевтични фирми и фирми за инструментална техника. 

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в този форум, 
за да работим заедно за постигането на нашите високи цели. 

С уважение,

Доц.  Елина Трендафилова
Председател на организационния комитет

Доц. Иво Петров
Председател на ДКБ

Доц. Арман Постаджиян
Научен секретар на ДКБ
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