
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
                                        

 
 

 
 
 

Скъпи колеги, 
 
От името на Организационния комитет имам удоволствието да ви поканя да вземете участие в 17ти 
Световен конгрес по клинично хранене и 7ми Международен конгрес по сърдечно-съдови 
заболявания, които ще се състоят в периода 24 – 26 октомври 2013 г. в хотел Принцес София. 
 
Организатори са Международният колеж по хранене (ICN) и Международният колеж по 
кардиология (ICC).  Комбинирането на тези два международни форума  ще позволи един по-
нетрадиционен поглед на превенцията на сърдечно – съдовите заболявания.  Програмата на 7ми 
Междинароден конгрес по сърдечно-съдови заболявания ще потърси връзката между 
атеросклерозата, артериалната хипертония и сърдечно-съдовите заболявания, възможностите за 
ранна неинвазивна диагностика, лечение и превенция. В конкурентна сесия на 17ти Световен 
конгрес по клинично хранене ще бъдат разгледани нови възможности на функционалното хранене, 
ще бъде разгърната и конценпцията за превенция на хроничните сърдечно – съдови заболявания.  
 
Събитията са ориентирани към кардиолози, ендокринолози, гастроентеролози, ОПЛ и диетолози. 
 
Младите колеги ще имат възможност да се срещнат с изтъктани български и международни учени, 
както и да демонстрират нивото на своите научни постижения.  
 
По време на събитията ще бъде организирана богата специализирана изложба, на която лидери в 
производството на медикаменти, консумативи и медицинска апаратура ще представят своите 
продукти. 
 
По всички въпроси относно вашето участие можете да се обръщате към техническия организатор 
на форума и наш дългогодишен партньор: 
Международни прояви ООД 
http://www.cim.bg 
Лице за контакт: Петя Стретович 
e-mail: petia@cim.bg; тел.: 02 9888 035; факс: 02 980 6074 
На сайта на Международни прояви ще бъдат качени програмите на конгресите, както и всяка 
допълнителна информация. Линкът е: 
http://www.cim.bg/index.php/bg/view/wccn-and-iccd-2013 
 
Информация за събитията можете да намерите и на сайтовете на Международния колеж по 
хранене (ICN) и Международния колеж по кардиология (ICC): 
http://www.iccsk.bizpa.in/ 
http://www.icnsite.org/ 
 
Красивата София, нейното богато културно наследство, историята и мекият климат ще придадат 
допълнителна привлекателност и очарование на вашето професионално участие в събитието. 
 
С уважение, 
 
Д-р Красимира Христова 
Председател на Организационния комитет 
 
Национална кардиологична болница                         
тел: 02 9211384, мобилен: 0888 871 353 
е-mail: khristovabg@yahoo.com      
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