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Уважаеми колеги, 

 

От името на Дружеството на Кардиолозите в България и Работната 

група по кардиомиопатии, имаме удоволствието да ви поканим на  

симпозиум на тема "Кардиомиопатиите - една нарастваща група 

заболявания. Критерии за диагноза и съвременни методи за 

лечение", който ще се проведе на 07.03.2009 г. в конферентната зала на 

болница „Токуда”, гр. София.  

На този научен форум ще бъдат представени най-новите концепции 

относно диагностиката и лечението на тази изключително 

разнообразна група заболявания. 

Да поднесат своя и световния опит в тази област са поканени едни от 

най-изявените български специалисти в областта на генетиката и 

молекулярната биология, педиатрията, клиничната и инвазивна 

кардиология и кардиохирургията. 

Симпозиумът се организира от Работната група по кардиомиопатии 

към Дружеството на кардиолозите в България. 

Няма регистрационна такса.  

Искрено се надяваме на вашето ценно участие в това интересно научно 

събитие, с важна теоретична и непосредствена практическа стойност. 

 
 
 
С уважение, 
 
 
Доц. В. Пилософ     
Председател на ДКБ 
 
 
Доц.  Е. Трендафилова 
Научен секретар на ДКБ 
 
 
Доц. П. Гацов 
Председател на РГ по кардиомиопатии 
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