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ПОКАНА
Уважаеми колеги специализанти и докторанти,
От името на Управителния съвет на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) имаме
удоволствието да Ви поканим да участвате в традиционното Зимно училище за специализанти по
кардиология и кардиохирургия, което ще се проведе в периода 28 - 31 март 2019 г. в хотел Астера, гр.
Банско.
И през 2019г. основна мисия на Дружеството ще продължи да бъде повишаване нивото на познание.
Едно от най-важните събития от научния календар на ДКБ е организирането на Зимното Училище за
специализанти по кардиология и кардиохирургия, насочено към медици, специализиращи в областта на
сърдечно-съдовите заболявания.
Дружеството, като неправителствена организация, счита за своя мисия да допринесе за качественото
продължаващо обучение на специализиращите лекари, които да могат да оптимизират познанията си в
целия спектър от заболявания на сърдечно-съдовата система в съответствие със съвременните постижения
на медицинската наука.
Дружеството успешно привлича и ангажира над 40 лектори - изявени специалисти и университетски
преподаватели в провеждане на обучителните модули по време на Зимното Училище в целия спектър от
направления на специалността. Участниците в този научен форум в рамките на четиридневно обучение се
запознават със стандартите и изискванията на големите школи в областта на кардиологичната теория и
практика.
Тази година научната програма е обогатена с повече интерактивни сесии и нова практическа сесия
„Провери познанията си“.
Призоваваме ви да се регистрирате до 25 февруари 2019 г., за да се възползвате от ранната такса
правоучастие или до 27 март 2019 г., за да успеете да се включите в училището.
Вярваме, че освен обучение и възможности за лична изява Зимното Училище е култура, среда и
начин за създаване на нови професионални контакти, бъдещи идеи и проекти в областта на сърдечносъдовите заболявания.
Традиционно за Вас са подготвени и много изненади. Очакваме Ви!
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