
Уважаеми Колеги,

Европейското дружество по кардиология (ESC) със съгласието на 48 

Национални дружества по кардиология, включително и ДКБ иницира съвместен 

проект през ноември 2001 г. за изработване и разпространение на Европейски 

членски карти (ЕЧК) - European Membership Card - EMC. През март 2003 г. 

комитетът, който работеше по проекта, взе окончателно решение за създаването, 

разпространението и прилагането на ЕЧК. В него се включиха 48 национални 

дружества от общо 51 дружества, като бяха издадени карти за над 49 000 европейски 

членове.

Какви са ползите от притежаването на ЕЧК?

• Повишава осведомеността на Притежателя относно Националното 

кардиологично дружество и Европейското кардиологично дружество;

• Създава „култура на картопритежателя” сред членовете;

• Личното ID намалява грешките при вкарване на данните за него при 

презентация на конгреси;

• Баркод - улеснява идентификацията на члена при регистрация, получаване на 

кредитни точки и т.н.

Какво съдържа ЕЧК?

• Логовете на БДК и ЕДК са поставени в картата;

• Издаването на ЕЧК се осъществява от ЕSC;

• Промените в издадените вече ЕЧК и нови карти се осъществява 

еднократно всяка година;

• Разпространението на картите е задача на ДКБ;

• Цената на ЕЧК се разделя между ЕSC и ДКБ;

• Спонсорство при издаването на ЕЧК не е разрешено;

• Промоцирането на ЕЧК се извършва съвместно от ЕSC и ДКБ.
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Управителният  съвет  на  ДКБ  приканва  всички  членове  на  дружеството 

активно да посетят сайта на дружеството,  където ще могат да се регистрират или 

пререгистрират. На мейла на ДКБ (cardiobg@abv.bg) може да получите информация 

за  вече  издадените  ЕЧК  и  Вашите  номера  в  ДКБ  и  ЕSC.  Съответният  член  на 

дружеството ще може да провери дали информацията  за  него е  правилна и ако е 

необходимо тя да бъде коригирана. Тази постоянна двустранна връзка ще подобри 

работата  на  ръководството  на  дружеството  с  неговите  членове,  ще  подобри 

разпространението  на  списание  Българска  кардиология,  ще  запознае  по-лесно 

членовете на дружеството с проблемите на дружеството, ще улесни изпращането на 

получената информацията от ЕSC до членовете на ДКБ и т.н.   

Пример за карта на Френското кардиологично дружество:
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