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София

Българско
дружество
по белодробни
болести
Скъпи колеги,
От името на Българското Дружество по Белодробни Болести (БДББ) и Организационния
комитет имам честта да Ви поканя на Четвъртия
Конгрес на нашето дружество, който ще се проведе в Конгресния център „Дедеман”, София от
14 до 17 юни 2012 г. Конгресът, организиран от
БДББ, е най-големият български форум, който
събира специалисти по пулмология и гръдна
хирургия и се провежда на всеки 2 години.
На предишното такова събитие присъстваха
над 500 делегати от 15 различни страни, очак
ваме 4-тият конгрес да предизвика още по-голям интерес през следващата година. Основните теми, които ще бъдат дискутирани на
Конгреса на БДББ през 2012 г. включват ХОББ,
астма, белодробен карцином, обструктивна
сънна апнея, респираторни инфекции, плеврални заболявания, интервенционална пулмология, туберкулоза и педиатрия.
Българското Дружество по Белодробни Болести е официална национална институция, която обединява професионалисти от различни
специалности, включително пулмолози, гръдни хирурзи, лекари и медицински сестри, които работят в областта на белодробните болести. Основните цели на нашия бъдещ форум са
да предоставим на делегатите възможността
да разгледат и дискутират различни клинични
и научни аспекти на респираторните заболявания с най-изявените местни и световно известни експерти.
Конгресният център на Хотел „Дедеман - Принцес“ в София е един от най-големите и посещаваните в нашата столица. Градът е разположен
в Софийското поле, лежи в полите на Витоша

и Люлин планина и представлява политически,
бизнес и културен център на нашата страна.
Основана преди повече от 7 000 години около
множество горещи и студени минерални извори, които се ползват и днес, София е преживявала възход и падение по време на различни
цивилизации. Тя е едно от най-старите селища
в Европа и в нея са запазени множество археологически, културни и исторически паметници
от богатата тракийска, византийска, римска,
турска и, разбира се, българска история и култура, които успешно се съчетават с модерните
здания и инфраструктура, създавайки смесица
от нов и стар стил - очарователно качество на
нашата столица. Като всяка една съвременна
столица, София разполага също с богатство от
музеи и галерии и предоставя много възможности за културни забавления.
Добре дошли в страната на розите, виното и
митичните певци.
Пожелаваме ви приятно прекарване и ползо
творно и запомнящо се участие в конгреса.
Доц. Огнян Георгиев, дм
Председател на Организационния комитет

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНГРЕСА
Председател на
организационния комитет

Доц. Огнян Георгиев, дм
e-mail: ogeorgiev@hotmail.com

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАУЧНИЯ КОМИТЕТ

ОСНОВНИ ТЕМИ

ХОББ
Астма
Болест на малките дихателни пътища
Обструктивна сънна апнея
Белобробен тромбоемболизъм
Респираторни инфекции
Туберкулоза
Белодробна фиброза
Пулмонална хипертония
Дихателна недостатъчност
Белодробен карцином
Интервенционална пулмология
Болести на плеврата
Борба с тютюнопушенето

Доц. Даниела Петрова, дм
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