Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието и отговорността да ви информираме, че на 7.04.2013 г.
се учреди нова научна организация – „Българска сърдечна и съдова асоциация“
(БССА).
Целите на БССА са: подпомагане на създаването и разпространението на безпристрастни и обективни знания за сърдечните и съдовите заболявания и подпомагане на дейности, с които се цели да се постигне по-успешно решаване на
проблемите на болните със сърдечни и съдови заболявания в България в името на
хуманността и прогреса.
Акцентите за БССА са:
1. Прилагане на комплексен и интердиспицплинарен подход към знанията и
клиничната практика в областта на сърдечните и съдовите заболявания.
2. Запазване на строго научен характер на Асоциацията с прилагане на принципите на академизма и безпристрастността.
3. Достъпност на информацията за всички лекари в страната чрез интернет
базирани платформи за обучение и чрез ниски (символични) такси за правоучастие в научните форуми на Асоциацията.
4. Организиране на национални и регионални регистри в областта на сърдечните и съдовите заболявания с цел получаване на обективна и съвременна епидемиологична информация за състоянието на науката и практиката. Липсата на
обективна информация в момента за това какво и как правим и какви резултати
постигаме е сериозен проблем на българското здравеопазване.
5. Тясно сътрудничество със сродни научни организации в страната и чужбина, както и с правителствени и неправителствени структури, ангажирани в диагностиката, лечението и профилактиката на сърдечните и съдовите заболявания.
6. Провеждане на самостоятелни обективни научни проекти в областта на
сърдечните и съдовите заболявания.
Сред учредителите на БССА са не само водещи кардиолози от няколко големи
университетски структури в страната, но и водещи специалисти по неврология, ендокринология, съдова хирургия, клинична фармакология,.
Ръководството на БССА се възлага на Управителен съвет от седем членове и
Контролен съвет от трима членове, като се избягва „вождизмът“ при взимане
на решения с избирането на трима пълноправни съпредседатели на УС на БССА.
Асоциацията е насочена към всички лекари, които имат интереси в областта на
сърдечните и съдовите заболявания.
Електронната поща на БССА е bhva@abv.bg.

Идеята за създаването на нова научна организация в областта на сърдечните
и съдовите заболявания се роди в множество разговори с колеги от различни специалности, изразяващи своето неодобрение и неудовлетвореност от сегашни
практики. Ние не толерираме и ще работим активно против комерсиализма в науката и практиката, „търговията“ с болни, недостатъчните академизъм и обективност при поднасяне и интерпретиране на научната информация.
Отмина времето на енциклопедичните личности, които знаеха „всичко за
всичко“, отминава и времето на тясната специализация, при която специалистът лекува единствено в неговата област, сега настъпва времето за екипна работа. Оптималното поведение за лечение при комплексно болните може да се
изгради само при взаимодействието на различни висококвалифицирани специалисти, които заедно да работят за развитието на науката и практиката в областта на сърдечните и съдовите заболявания чрез създаване на нов по-прогресивен
модел на научна организация.
Асоциацията предвижда провеждането на две научни конференции всяка година – пролетна и есенна, в които да се отразяват съвременните тенденции в
профилактиката, диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания.
БССА ще има самостоятелна научна сесия „Предсърдно мъждене и коморбидност“ на 05.10.2013 г. в рамките на VI Научна конференция „От науката до леглото на болния”, която ще се проведе в к.к. „Златни пясъци“ на 3–6.10.2013 г.
Първата научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология“ ще се проведе на 29.11– 01.12.2013 г. в София, Национален дворец на културата. Основните теми са: остър миокарден инфаркт, остър мозъчен
инсулт, интензивна терапия, атеросклероза, захарен диабет, аритмии и кардиостимулатори, съдова хирургия. Ще бъдат представени последните препоръки
за лечение на сърдечната и съдовата патология. Конференцията е насочена към
специалисти по кардиология, ендокринология, неврология, съдова хирургия, както
и към общопрактикуващи лекари.
Уважаеми колега, ако споделяте духа, целите и акцентите на БССА и имате
интереси в областта на сърдечните и съдовите заболявания, можете да станете пълноправен член на Асоциацията като подадете заявление за членство – свободен текст, в което да декларирате интересите и желанието си за членство,
като посочите телефон за връзка и имейл. Заявлението може да подавате по електронен път на имейла на Асоциацията: bhva@abv.bg. Членският си внос (годишен
членски внос от 30 лв.) можете да заплатите по време на есенната научна конференция на БССА, която ще се проведе през м. ноември 2013 г. и за която ще получите допълнителна информация на посочен от вас имейл.
Очакваме вашите предложения и мнения относно научни проекти, обучителни модули и всичко, което ви притеснява или вдъхновява във високо хуманната
ни професия. Надяваме се на ползотворно сътрудничество в интерес на обществото.
С уважение,
Съпредседателите на УС на БССА:
проф. Стефан Денчев, МУ, София
проф. Мария Цекова, МУ, Плевен
доц. Елина Трендафилова, МБАЛ „НКБ“ ЕАД, София

