
 
 
Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy, 
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XIV Warszawskich Dniach Kardiologii 
Akademickiej (WDKA) - www.kardiologiaakademicka.pl . W tym roku, drugi raz z rzędu, 
konferencja mająca już blisko 15-letnią tradycję, połączona jest z Letnim Spotkaniem Sekcji 
Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarz ystwa Kardiologicznego.  Kontynuuje 
tym samym główną tematykę sympozjum, które przez lata poświęcone było przede wszystkim 
farmakoterapii kardiologicznej (Warszawskie Dni Farmakoterapii, Farmakologii i Farmakoekonomiki 
Kardiologicznej). 
Formuła konferencji stale ewoluuje i aktualnie z przyjemnością zapraszamy Państwa na konferencję 
kardiologiczną, prezentującą ważne zagadnienia współczesnej kardiologii, przedstawiane przez 
zespoły wiodących ośrodków kardiologicznych zlokalizowanych w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym, jak i zespołów zaprzyjaźnionych, wywodzących się z tego samego "historycznego pnia" 
Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej, utworzonej w 1953 roku przez prof. Zdzisława 
Askanasa. 

W trakcie konferencji odbędzie się również doroczne spotkanie Krajowego Zespołu Nadzoru 
Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii, stąd też będziecie Państwo mogli zapoznać się ze stanem 
polskiej kardiologii na specjalnej, porannej konferencji prasowej. 

Zapraszamy serdecznie na sesje, które poświęcone będą problemom praktycznym, z jakimi spotykają 
się na co dzień lekarze podczas terapii pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. 
Tradycyjnie liczymy na bardzo interesujące prezentacje prac oryginalnych w sesji abstraktowej – 
często prac przyszłych lekarzy z obecnych studenckich kół naukowych.  
Mamy nadzieję, że bardzo liczne sesje tematyczne, przygotowane i poprowadzone przez znakomitych 
wykładowców, znajdą Państwa uznanie. 
Pozostaje nam życzyć owocnie i miło spędzonego czasu. Liczymy, że jak co roku, konferencja spotka 
się z dużym zainteresowaniem. 
Do zobaczenia! 
Przewodniczący Komitetu Naukowego XIV WDKA 
prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski  
Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK 
prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak  
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIV WDKA 
dr hab. n. med. Marcin Grabowski  
  
Ważne daty i informacje:   
Termin: 14-15 czerwca 2012   
Termin nadsyłania streszcze ń: 13 maja 2012   
 
Miejsce obrad:   
Centrum Dydaktyczne WUM  
ul. Księcia Trojdena 2a, Warszawa  
Wstęp:  BEZPŁATNY   
Wymagana rejestracja :  
do 6 czerwca 2012 – rejestracja on-line,  
po 6 czerwca 2012  – rejestracja możliwa wyłącznie na miejscu (w czasie trwania konferencji)  
   
Szczegółowe informacje wraz z formularzem rejestracji on-line oraz formularzem zgłoszenia 
streszczeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.kardiologiaakademicka.pl  


