Фондация „Академия-Кардиология” е сред неправителствените организации в
България, които се занимават с повишаване на професионалната подготовка
на лекарите в страната. Чрез периодични публикации и организиране на научни
форуми, ние се стремим да представим пред българските лекари новостите в
профилактиката, диагностиката и терапията на сърдечно-съдовите заболявания.
По инициатива на Фондацията през 2004 г. се провежда първото издание на
Научно-практическата конференция „От науката до леглото на болния”.
През изминалите седем издания този мащабен научен форум е посетен от над
6000 участника. Общопрактикуващи лекари, кардиолози, ендокринолози, невролози,
нефролози, фармацевти, специализиращи лекари и студенти присъстват активно
на конференциите. Високо се оценява и подхода на организаторите представените
и обсъждани теми да бъдат публикувани в сборник, който се явява актуализация на
новостите в диагностиката и лечението на неинфекциозните заболявания.

Фондация „Академия-кардиология” и „Арбилис”
съвместно с
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България
Българска асоциация по сексуална медицина
Българско научно дружество по фармация
Български фармацевтичен съюз

Ви канят да вземете участие в

VIII Научно-практическа конференция
ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ

Когато научните доказателства помагат
на клиничната практика
от 5 до 8 октомври 2017 г.
х-л Мелиа Гранд Ермитаж
кк Златни пясъци

НАУЧНИ СЕСИИ
• Артериална хипертония
• Дислипидемии
• Сърдечна недостатъчност
• Антиагреганти, вит. К-анта
гонисти и нови антикоагуланти
• Хемостаза и тромбоза.
Антитромбоцитна терапия и
антикоагулация
• Ритъмни нарушения
• Белодробна хипертония
• Съдова хирургия и ангиология
• Диагностика и терапия в
напреднала и старческа възраст
• Кардиоендокринология
• Клинична фармация и
фармакотерапия
• Клинична фармация и лекарствени
взаимодействия

• Миокардити и кардиомиопатии
• Фамилна хиперхолестеролемия
• Противогрипна ваксинация при
рисково болни групи
• Сексуална медицина
• Научни симпозиуми
• Платформа Превенция – с научна
сесия Хранително поведение, научна
сесия Най-ранна профилактика на
липидния риск, научна сесия Полипил
в профилактиката на сърдечносъдовите заболявания
• Научно-практическа сесия с
Представяне и обсъждане на клинични
случаи – диагностични подходи
• Научно-практическа сесия с
Представяне и обсъждане на клинични
случаи – избор на терапия

КУРСОВЕ
Основи на ЕКГ анализа
ЕКГ – ритъмни и проводни нарушения
Как да се анализират резултатите от ехокардиографията
Оценка на пациенти с предсърдно мъждене

В над 35 научни сесии и симпозиуми ще бъдат изнесени над
100 лекции от водещи специалисти в страната.
Планираме 4 научно-практически сесии, организирани съвместно
с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в
България, в рамките на които ще бъдат представени и обсъдени
случаи от клиничната практика. Дискусията, в която ще вземат
участие водещи специалисти по обща медицина, кардиология,
ендокринология, нефрология, фармакотерапия и др., ще бъде
насочена към изграждането на диагнозата при конкретния пациент
или избор на терапия основана на медицински доказателства.
Каним всички общопрактикуващи лекари, които имат интерес да
представят клиничен случай, да заявят това при регистрирация за
участие в конференцията, да изготвят случая според изикванията
и да го изпратят на научния комитет за одобрение на имейл
office@bg-cardio-fondation.com. Допуснатите лекари ще бъдат
освободени от такса участие на конференцията и ще получат
като награда научна литература на български език за повишаване
на тяхната професионална подготовка. Представени клинични
случаи могат да бъдат публикувани в издания от конференцията.
Предварителната програма на конференцията
може да видите тук.

За допълнителна информация
и хотелско настаняване,
се свържете с организатора:
„Арбилис” ООД
София 1142
бул. „Васил Левски” 58А
тел.: +359 2 989 88 77
е-mail: events@arbilis.com
www.arbilis.com

