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Уважаеми колеги, 
 
 
 

От името на Организационния комитет бихме искали да Ви поканим 
да вземете участие в Национален симпозиум на тема „Остър 
коронарен синдром”, който ще се проведе в София, в зала Опал на 
хотел Принцес в периода 20 – 22 февруари 2009 г. 

 
Целта на този форум е да отрази последните достижения и 
медицинския напредък в областта на диагностиката, световната 
практика и съвременното лечение на острия коронарен синдром. 
 
В симпозиума ще участват водещи български специалисти от най-
големите кардиологични болници в страната, които ще представят 
теорията и практиката в областта на острия коронарен синдром. 
 
Организатор е Дружество на кардиолозите в България, с подкрепата на 
водещи фармацевтични и инструментални фирми.  
 
Искрено се надявам, че ще приемете поканата ни за участие в този 
форум, за да работим заедно за постигането на нашите високи цели.  
 
 
 
С уважение, 
 

 
Доц. В. Пилософ     
Председател на ДКБ 
 

 
Доц. Е. Трендафилова 
Научен секретар на ДКБ 
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