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Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет на Българската лига по хипертония Ви
каним да участвате в научен симпозиум АРТЕРИАЛЕ 2020 - кръгът "От таргетна

органна увреда до клинично изявено събитие / ARTERIALE 2020 – The CIRCLE
„From target organ damage to clinically apparent disease“, който ще се проведе в
периода 31 януари - 02 февруари 2020 г., София Тех Парк, форум „Джон Атанасов“, гр.
София, бул.Цариградско Шосе 111 .

Основната визия на Българската Лига по Хипертония е намаляване на
хипертонично обусловените съдови заболявания посредством задълбочено познание,
ефективна

превенция

и

качествен

контрол

на

артериалната

хипертония.

Организацията на Научната програма на симпозиума Артериале 2020 е подчинена на
поставяне на ясен и силен фокус върху прехода артериална хипертония – асимптомна
органна увреда – клинично изявено съдово заболяване. Убедени сме, че поставянето и
разглеждането на основната тематика на симпозиума ще подпомогне очертаването на
кръг от множество нерешени проблеми, като изграждането на работещ диагностичен
алгоритъм и конкретно терапевтично поведение включват мултидисциплинарен
подход и целенасочени усилия. В рамките на научната програма на събитието ще
бъдат разгледани специфични алгоритми на поведение при трудни за контрол
пациенти и съпътстващи съдови заболявания, като за първи път ще бъдат официално
съобщени и данните за скрининг и контрол на артериалната хипертония в
българската популация пациенти, участвали в May Measurement Month 2019.
Надяваме се, за успешното протичане на събитието да допринесат и предвидените
workshop и дебат сесии, както и експертни становища от поканени наши и

чуждестранни лектори от European Society of Hypertension и International Society of
Vascular Health.
Научната програма на симпозиума е насочена към широк кръг специалисти –
общопрактикуващи лекари, кардиолози, невролози и специалисти в областта на
вътрешната и съдова медицина.
Организатор на симпозиума е Българска лига по хипертония (БЛХ).
По време на симпозиума ще бъде организирана съпътстваща изложба на
водещи фармацевтични и инструментални фирми.
Актуална информация за симпозиума, както и програма на събитието ще бъдат
отразени в сайта на БЛХ: http://www.hypertensionleaguebg.info/bg/
Разчитаме, че ще приемете поканата ни за участие в този форум, нека да
работим заедно за намаляване на хипертонично обусловените съдови заболявания
посредством задълбочено познание, ефективна превенция и качествен контрол на
артериалната хипертония.

С уважение:

Проф. Арман Постаджиян
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