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Продължаващо образование и обучение – 
основна цел 

 Развитие на сървъра за 
дистанционно обучение на 
медицински специалисти 
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Развитие на сървъра за 
дистанционно обучение на  
пациенти 



Новият сървър за превенция на ДКБ – с грижа 
за пациентите 

 



Уебсайт на Дружество на кардиолозите в 
България – ново обогатено съдържание 

Общ брой посещения: повече от   
3 млн. 115 хил. - от 2009 г. досега 

Средно над 3700 посещения на 
ден 

Разнообразна и полезна 
информация, много новини 



Новият сървър на ДКБ за научни публикации на 
английски език 



Новите европейски ръководства, които ще 
бъдат издадени на български език през 2016г. 

2015  ESC  Guidelines for the management of acute coronary syndromes in 
patients presenting without persistent ST-segment evaluation 

 

2015  ESC  Guidelines for the management of infective endocarditis 

 

2015  ESC  Guidelines for the diagnosis and management of pericardial 
diseases 

 

2015  ESC/ERS  Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary 
hypertension 

 

2015  ESC  Guidelines for the management of patients with ventricular 
arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death 

 



Научните изяви през 2016г. 

Симпозиум по артериална хипертония 
• 27 февруари 2016г., парк-хотел „Москва“, София  

Зимно училище за специализанти 
• 24 - 27 март 2016г., хотел „Рила“, Боровец 

Симпозиум по остър коронарен синдром 
• 22 - 24 април 2016г., хотел „Новотел“, Пловдив 

Симпозиум „Превенция на сърдечно-съдовите заболявания“ 
• 13 - 15 май 2016г., к.к. „Албена“ 

XV Национален кардиологичен конгрес 
• 6 - 9 октомври 2016г., НДК, София 



Най-важната научна изява за 2016 г. 

• XV национален кардиологичен конгрес 

Кога •6 - 9 октомври 
2016г. 

Къде •НДК, София 



Структура на научната програма 
Национален кардиологичен конгрес 2016г 

Научни направления: 

▪ ОКС 

▪ СН 

▪ АХ, превенция, рехабилитация 

▪ ПМ, електрофизиология 

▪ Болести на миокарда, перикарда, клапите, ИЕ 

▪ Образна диагностика 

▪ Интервенции 

▪ ВСМ, БТЕ и белодробна хипертония 

▪ Редки болести 

 

 

 

Формати: 

▪ Обучителни сесии 

▪ Орални презентации на оригинални научни 
разработки 

▪ Фокус лекции 

▪ Дебати по горещи теми 

▪ Разбор на интересни клинични случаи 

▪ Експертни мнения 

▪ Номинирани лекции 

▪ Нови препоръки от 2016 

▪ Постерни сесии 

▪ Съвместни сесии (м/у клиники; работни групи или 
дружества) 

▪ Обедни, вечерни, ранни, късни симпозиуми 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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