ДРУЖЕСТВО
НА КАРДИОЛОЗИТЕ
В БЪЛГАРИЯ

http://www.cardiobg.com

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет бихме искали да Ви поканим да вземете участие в
ежегодния научен симпозиум по артериална хипертпония на тема "Новите препоръки за лечение
на артериална хипертония на ESC/ESH", който ще се проведе в гр. София, в зала „Европа“ на Парк
хотел Москва в периода 22-23 февруари 2019г.
Артериалната хипертония остава едно от най-важните социално значими заболявания и е
основен корегируем рисков фактор за сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност. Тази година
научната програма на симпозиума е насочена към еволюцията в подхода на лечение съобразно
последните препоръки за поведение и лечение при артериална хипертония на Европейското
дружество по хипертония и на Европейското дружество по кардиология. Ще бъдат разгледани
специфични алгоритми на поведение при трудни за контрол пациенти и съпътстващи заболявания.
Специално внимание е предвидено за поведението при жени с артериална хипертония, бременните и
тези в пред/пост менопауза.
Организатори на симпозиума са Дружеството на кардиолозите в България, Работната група по
артериална хипертония и Работна група по сърдчено-съдов риск при жени.
На участниците в научния симпозиум ще бъдат предоставени Препоръки 2018 на ESC/ESH за
поведение при артериална хипертония, преведени и издадени на български език от ДКБ.
По време на симпозиума ще бъде организирана съпътстваща изложба на водещи
фармацевтични и инструментални фирми, както и постерна сесия с възможност за представяне на
оригинални научни разработки или интересни клинични случаи.
Актуална информация за симпозиума, както и предварителна програма на събитието ще бъдат
отразени в сайта на ДКБ: www.cardiobg.com
Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в този форум, за да работим
заедно за постигането на по-добър контрол на артериалната хипертония в България.
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