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От науката към практиката,
или какво можем да дадем на българските лекари

Приключи най-големият учебен и научен форум за лекари от извънболничната практика. От 4 до 6 юни 2004 г в Националния дворец на културата водещи специалисти
от областта на кардиологията, ендокринологията, клиничната фармакология, трансплантологията, организацията на здравеопазването и др. запознаха лекарите с новостите в диагностиката и лечението на конференцията “От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значимите заболявания”, организирана от
Фондация “Академия-Кардиология”, Клиниката по ендокринология към Университетска
болница “Александровска”, фондация “Логартис” съвместно с НЗОК.
Интересът към програмата на конференцията бе голям, което недвусмислено бе демонстрирано от големия брой лекари, посетили лекционните зали. Изключително приятен бе за организаторите фактът, че залите бяха препълнени и малко бяха участниците, които оползотворяваха своето време по изложбените шандове.
Оценката на лекарите за ползата от конференцията за повишаване на техните познания и подобряване на медицинската култура е много висока. Лекциите бяха изцяло
практически насочени, което допълнително повиши значимостта на форума.
От проведената анкета сред участниците в конференцията установихме, че теоритическото ниво на българските лекари е добро, а тяхната практическа дейност е близка по резултати и ниво на познанието на колегите от централна и западна Европа.
За пореден път добрите познания на българските лекари бяха представени на годишния конгрес на Европейската асоциация по хипертония. Окуражаващ е фактът, че на
конгреса България бе представена с 8 чисто национални научни разработки. Въпреки голямата лечебна и преподавателска дейност на екипа на Национална кардиологична болница, качеството на научния процес е твърде голямо, което бе изразено в 4 допуснати
за презентиране пред научния форум материали. Това е голямо постижение за науката
на страната и представлява половината от представената научна продукция на България пред този научен форум.
Науката във всеки голям научен институт върви ръка за ръка с практически насочената преподавателка дейност. Без добра практическа подготовка няма добра медицинска
дейност, а без добро обучение няма добра практическа подговорка. Желателно е национално представени институции да се стремят към непрекъснатото използване на възможностите на структури като Националната кардиологична болница, за усъвършенстване на знанията на българските лекари.
Бихме желали да благодарим на Президентството на Република България, на НЗОК, които оцениха високо нуждата от повишаване на медицинската култура на лекарите от
извънболничната помощ. Бихме желали да благодарим и на всички лекари, които оценяват нуждата от непрекъснато повишаване на техните познания. За да има добра медицина, трябва да са налице дисциплина, непрекъснато усъвършенстване, ръководено
от научно-учебни организации, доказали през годините своя висок професионализъм.
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