Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет и лично от свое име имам удоволствието да Ви
поканя на IV‐ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, който ще се
проведе в периода 29 септември – 1 октомври 2017 г. в хотел Рамада, София.
Нашата цел е да изготвим и предложим наситена програма с висока научна стойност,
базирана върху доказаната клинична практика на кардиолози и електрофизиолози.
Конгресът ще се стреми да обхване най‐актуалните теми в инвазивната електрофизиология
и кардиостимулацията, давайки възможност на експерти в областта да покажат и споделят
новите диагностични и терапевтични стратегии. Фокусът на конгреса тази година ще бъде върху
новите терапевтични стратегии при предсърдно мъждене, както и върху проблемите на
камерните тахиартмии и внезапната сърдечна смърт. Ще бъдат представени и новости от
областта на кардиостимулацията и сърдечната ресинхронизираща терапия.
За да постигнем тези цели, и имайки предвид огромния научен материал за лечението на
сърдечната недостатъчност и предотвратяването на внезапната смърт, бихме искали да насочим
научната програма към всички специалисти, които в различни етапи са свързани с диагностиката
и терапията на пациенти с аритмия.
През последните десет години стана ясно, че все повече пациенти с аритмия и сърдечна
недостатъчност биват проследявани от клинични кардиолози и общопрактикуващи лекари.
Именно това поражда необходимостта от съвместна дискусия върху резултатите от новите и вече
утвърдените терапевтични стратегии в електрофизиологията и терапията с имплантируеми
електронни устройства.
По тези причини амбицията на конгреса е да привлече както специалисти в областта на
електрофизиологията и електрокардиостимулацията, така и общи кардиолози.
Лектори на конгреса ще бъдат български експерти в областта, както и изявени гости от
чужбина.
Очакват се около 150 участници.
Водещи фармацевтични фирми и компании от областта на инвазивната
електрофизиология и кардиостимулация ще имат възможността да демонстрират най‐новите
достижения в областта на специализирана изложба, която ще съпътства конгреса.
Вашето активно участие ще допринесе за ползотворен и стойностен форум – арена за
обмен на знания, опит и новаторски идеи.
Ще Ви очакваме!

С уважение,
Д‐р Васил Трайков
Председател на ССКЕ

