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Световно признание
на българската научна мисъл
Приключи XX Научна конференция на Международната асоциация по хипертония.
Независимо, че през 2003 г. бяха публикувани два големи нормативни документа за
поведение при болни с артериална хипертония – VII Доклад на Обединения американски комитет по установяване, оценка и поведение при болни с хипертония и Насоки за поведение на Европейската асоциация по хипертония и Европейската кардиологична асоциация, на конференцията бяха представени новите насоки за поведение при болни с артериална хипертония на Световната здравна организация и
Международната асоциация по хипертония.
Прави впечатление, че Световната асоциация по хипертония проявява напоследък особен интерес към дискутиране на проблемите по поведение при болни с хипертония по региони, съобразно нуждите на страните от съответния регион на
света. Поради отчетени успехи в диагностиката и лечението на хипертонията в
Латинска Америка, за домакин на този голям световен научен форум бе избран Сан
Паоло.
За разлика от липсващото или символично представяне на България през последните години на международни научни форуми, на XX Научна конференция на Международната асоциация по хипертония бяха представени 9 оригинални български материала, които предизвикаха интерес сред участниците на научната конференция
на Международната асоциация по хипертония. Висока оценка на научните разработки получиха представяните материали на добре познат на лекарите в страната екип от акад. Ил. Томов, проф. Н. Пенков, доц. Н. Гочева, д-р Б. Георгиев, д-р В. Байчева за избора на терапия сред лекарите в страната. Това бяха едни от първите съобщения, анализиращи подхода при лечение на хипертонията съобразно предпочитанията и познанията на лекарите. Това показва, че освен добре посрещани като
лектори в страната, тези наши специалисти са признати и сред световната научна общественост.
Забележително бе и присъствието на научни разработки от Военно-медицинска
академия в лицето на доц. Д. Гочев и доц. К. Рамшев. Редовното присъствие на автори от тази уважавана в страната институция доказва високата стойност на
ежедневната и научна дейност на лекарите от ВМА.
Фондация “Академия Кардиология” осъзнава необходимостта от представяне на
научните постижения на България на международни научни форуми, поради което
направихме всичко възможно, за да подпомогнем подготовката и изработването
на шест от представените научни съобщения.
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