ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА ДРУЖЕСТВОТО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

ЗА ПЕРИОДА 8.10.2016 г. - 3.10.2018 г.

Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) е учредено през 1952 година,
през 1997 г. е регистрирано в гр. София като сдружение с нестопанска цел.
ДКБ е пълноправен член и представлява Република България в Европейското
кардиологично дружество (ЕSC) и Световната сърдечна федерация (WHF) – двете найзначими международни организации в областта на кардиологията.
ДКБ популяризира най-новите постижения в областта на кардиологията,
съдейства за издигане на професионалното равнище на кардиолозите в България и
подпомага международните контакти на своите членове.
Основната дейност на ДКБ е насочена към организиране на участието в
международни и национални образователни и научни прояви - конгреси, курсове,
семинари и симпозиуми, свързани с развитието на кардиологията.
През периода на мандата на Управителния съвет (УС) на ДКБ (октомври 2016г. –
октомври 2018г.) бе извършено следното, по направления:
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Научни събития
Проведени през 2017 год.
- Симпозиум по артериална хипертония, 18 февруари 2017г.
- Зимно училище за специализанти, 30 - 02 април 2017г.
- Cardiology alliance–СС ефекти в диабетологията и онкологията, 12-13 май 2017
- Симпозиум по остра и хронична сърдечна недостатъчност, 9 - 10 юни 2017г.
- Холистичен поглед към предсърдно мъждене, 13-14 октомври 2017г

Проведени през 2018 год.
- Симпозиум по артериална хипертония, 17 февруари 2018г.
- Зимно училище за специализанти, 22 - 25 март 2016г. к.к Банско
- Симпозиум „Превенция на сърдечно-съдовите заболявания“, 11 - 13 май 2018г.
- Симпозиум по остър коронарен синдром, 22 - 24 април 2018г.
- XVI Национален кардиологичен конгрес, 4 - 7 октомври 2018г.
Показателен е фактът, че над 2/3 от анкетираните участници в изявите през 2017 г.
и 2018 г. определят като отлично равнището на научните презентации и на
организацията

Издателска и информационна дейност
Издания на ESC, преведени и издадени на български език през 2017 год.
- 2016 ESC Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity developed
under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines
- 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart
failure
- 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias
- 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice
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- 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in
collaboration with EACTS

Издания на ESC, преведени и издадени на български език през 2018 год.
- 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease
- 2017 ESC Guidelines for themanagement of acutemyocardial infarction in patients
presenting with ST-segment elevation- 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and
management of pericardial diseases
- 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease
developed in collaboration with EACTS
- 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases,
in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS)
Запазена е практиката по решение на УС всички публикувани нови насоки
(guidelines) на ESC се превеждат и издават ежегодно на български език за сметка на
дружеството. Досега са издадени 31 европейски гайдлайна, които са раздадени в
печатен вид на членовете на ДКБ и всички регистрирани участници в събития,
организирани от ДКБ.Изданията са предоставени и в библиотеките на медицинските
университети в страната.

Подпомагане на български кардиолози за участие
в научни изяви извън България
За отчетния период дружеството УС е приел решения за финансово подпомагане
на български участници в научни изяви в чужбина, както следва:
1. д-р Любомир Димитров за участие в 51 Европейски конгрес по детска
кардиология (AEPC 2017) - от 29 март до 01 април 2017 г.в Лион. – 800евро
2. проф. Анна Кънева-Ненчева за участие в 7-ми Световен конгрес по детска
кардиология и кардиохирургия в периода 16 – 21 юли 2017г. в Барселона -800евро
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3. д-р Николай Поройлиев за участие с постерна сесия в Конгрес на ESC в
Барселона от д-р Николай Поройлиев - 800евро
4. д-р Александър Носиков за участие в EuroEcho-Imaging 2017, Лисабон,
Португалия, в периода 06-09 декември 2017г. от д-р Александър Носиков – 800
евро
5. Йоанна Младенова Тодорова за такса участие в EuroPrevent 2018 , 1921.04.2018г в Любляна, в размер на 320евро
6. Татяна Чакалова - Янчева за такса участие в EuroPrevent 2018 , 19-21.04.2018г в
Любляна, в размер на 320евро
7. Добри Добрев за такса участие на 52-та ежегодна среща на Европейската
асоциация по детска кардиология 09-12.05.2018г. Атина, Гърция , в размер на
230евро.
8. Людмил Радославов Симеонов за такса участие на 52-та ежегодна среща на
Европейската асоциация по детска кардиология 09-12.05.2018г. , Атина, Гърция,
в размер на 230евро.
9. Евгени Гошев участие в качеството му на национален координатор по
превенция в EuroPrevent 2018 , 19-21.04.2018г в Любляна. – 800 евро
Безплатни регистрационни такси за ESC Congress Barcelona 2017 – 17
лекари специализанти
Айда Ибрянова, Благородна Каратанчева, Валентин Балабански, Ваня
Господинова, Галя Дойчинова, Даниела Мекенян, Дима Васенска, Иванка
Праматарова, Ина Кирова, Красимир Джинсов, Кристина Абрашева, Кирил
Джоманов, Людмил Шопов, Николай Стоянов, Славка Бакалска, Сотир Точев,
Фатме Сейдали
Безплатни регистрационни такси за ESC Congress Munich 2018 – 16 лекари
специализанти
Александрина Папардова, Валентин Балабански, Димитър Сертов, Иван
Зафиров, Кристина Абрашева, Ралица Дойчинова, Петър Калайджиев, Сотир
Точев, Татяна Чакалова, Цветелина Дойчинова
Educational grant BSC – Евгения Георгиева, Емилиян Измирлиев, Ина Кирова
Educational grant ЕSC – Йоанна Тодорова, Константин Господинов, Веселин
Кехайов
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Организационни въпроси
- ДКБ ежегодно инициира и финансира активни кампании по отбелязване на
„Световния Ден на Сърцето“, с цел привличане на общественото внимание
върху проблематиката на сърдечно-съдовите заболявания;
- Постигната е висока степен на публичност при дейностите, касаещи
отчетността и финансова обезпеченост. Дейността на ДКБ стриктно се отразява в
хронологични архиви;
- Броят на членовете на ДКБ бележи постоянен ръст. От 463 члена към 2010 г.,
към момента членовете на дружеството са нараснали на 686
- Поддържа се дисциплина и прозрачност на процеса на приемане на всички
решения в УС, както и пълна яснота за разходите и приходите на дружеството чрез
качването на заглавната страница в сайта на ДКБ на всички годишни финансови
отчети до 2017 г. включително;
- Наградени от УС с почетен знак и грамота за принос в кардиологията са: доц.
Васил Велев, проф. Маргарита Цонзарова, проф. Теменуга Донова, проф. Николай
Пенков, проф. Марко Турина- гост лектор, проф. Стефан Ахенбан – гост лектор, проф.
Грегъри Лип – гост лектор

Постигнато е трайно увеличаване на финансовите активи на дружеството,
паралелно с увеличаване на обема на научните и информационно - издателски
дейности, осъществени в рамките на отчетния период.
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