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Научно-практическа
конференция

ОТ НАУКАТА ДО
ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ
Нови ръководства за
диагностика и лечение
и тяхното въвеждане в
клиничната практика

26–29 септември 2019
Сол Несебър Ризорт
гр. Несебър

ИНФОРМАЦИЯ
Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис”
съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари
в България, Българско научно дружество по фармация, Български
фармацевтичен съюз и Българска асоциация по сексуална медицина
организират деветото издание на Научно-практическа конференция „От
науката до леглото на болния”. Тя ще се проведе от 26 до 29 септември 2019 г.,
в хотелски комплекс Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър и ще премине под
надслов „Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в
клиничната практика”.
За участие в научния форум се заплаща регистрационна такса, която включва
достъп до всички научни сесии и изложбената зона, делегатски комплект
регистрационни материали и електронен сертификат за участие.
Делегати

Лекари и служители на фирми
Професионалисти здравни грижи
Студенти, докторанти,
специализанти и фармацевти

Ранна такса до Късна такса от
9.09.2019 г.
10–21.09.2019 г.
30 лв.
36 лв.
10 лв.
20 лв.

На място
50 лв.
30 лв.

0 лв.

Регистрация
Освободените от регистрационна такса е необходимо да представят
документ, удостоверяващ статута им.

Хотелско настаняване
Цените са валидни при заплащане

Хотел

База за
настаняване

Сол Несебър Ризорт* Всичко вкл. в цената

до 10.09.2019 г.
при настаняване
при настаняване
в единична стая
в двойна стая
390 лв.
290 лв.

*Цените за настаняване са на човек в съответния вид помещение и
включват: три нощувки на база всичко включено в цената.
Ако желаете да заплатите Вашата регистрация и/или хотелско
настаняване, може да го направите в брой, в офиса на Арбилис или по банков
път по сметката на организатора.

Организатор

За повече информация и онлайн регистрация посетете:
www.arbilis.com

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
Четвъртък, 26 септември 2019
Зала НЕПТУН
17.30–17.40 Откриване
17.40–19.00 Научна сесия Фармакотерапия
17.40–18.20 Медикаментите, които промениха света
проф. Георги Момеков, проф. Пламен Пейков

18.20–18.50 Регулация на лекарства в Европейския съюз
член-кор. проф. Мила Власковска

Петък, 27 септември 2019
Зала НЕПТУН
09.00–10.30 Научна сесия Европейско ръководство за лечение
на артериалната хипертония 2018
09.00–09.40 Новите стари подходи в диагностиката и
терапията на артериалната хипертония
проф. Борислав Георгиев
09.40–10.20 Основи на терапията на хипертонията.
Избор на медикамент. Резистентна хипертония
доц. Лилия Демиревска
11.00–13.00 Научна сесия Съдова хирургия и ангиология – част 1
11.00–11.30 Хронична венозна болест
проф. Детелина Луканова
11.30–11.50 Миниинвазивно лечение на варикозни вени  
д-р Наделин Николов
11.50–12.10 Възможности на ултразвуковата доплерова
диагностика
проф. Детелина Луканова

12.10–12.30 Хибридни процедури
д-р Наделин Николов
12.30–12.50 Аневризми на абдоминалната аорта
д-р Бойка Стоянова

Зала 2
09.00–10.45 Научна сесия Четвърта универсална дефиниция
на миокардния инфаркт и миокардната увреда
09.00–09.30 Миокарден инфаркт тип 2 или миокардната увреда  
проф. Елина Трендафилова
09.30–10.00 MINOCA
д-р Георги Владимиров
10.00–10.30 Четвърта универсална дефиниция на миокардния
инфаркт
д-р Елена Костова
11.00–11.30 Лекция на тема Анемии и сърдечна
недостатъчност
д-р Мария Димова
11.30–11.45 Лекция на тема: Нови аспекти във фармакологията
на витамин В12
проф. Георги Момеков
11.45–13.00 Платформа Превенция – Тютюнопушене
11.45–12.15 Тютюнопушене и сърдечно-съдов риск
проф. Борислав Георгиев
12.15–12.45 Фармакология на никотина и молекулни основи
на табакизма
проф. Георги Момеков

Зала 3
09.00–10.30 Научна сесия Клинична фармация
и фармакотерапия – част 1
(съвместно с Българско научно дружество по фармация)
09.00–09.30 Какво (не)знаем за фармакологията на метформин
проф. Георги Момеков
09.30–10.00 Нови кардиологични медикаменти
доц. Румен Николов
10.00–10.30 Липозомни носители в терапевтичната практика
проф. Деница Момекова
11.00–12.30 Научна сесия Хронични коронарни синдроми
(преди Стабилна коронарна артериална болест)
11.00–11.20 Диагностична и прогностична стойност
на неинвазивните тестове при стабилна коронарна болест
доц. Лилия Демиревска
11.20–11.40 Реваскуларизация при стабилна коронарна болест –
ПКИ или АКБ
д-р Георги Владимиров
11.40–12.00 Терапия при стабилна коронарна болест  
д-р Елена Костова
12.00–12.20 Новите ръководства за стабилна коронарна болест  
проф. Елина Трендафилова
12.30–13.00 Лекция на тема: Спортни добавки при бодибилдинг
и бъбречно увреждане
проф. Боряна Делийска

Зала НЕПТУН
14.00–15.15 Научна сесия Нефрология
14.00–14.30 Диабетна нефропатия
доц. Ненчо Ненчев
14.30–15.00 Лесно ли се диагностицира причината за
хематурия и оточните състояния
проф. Боряна Делийска
15.15–16.00 Научна сесия Белодробна артериална хипертония
15.15–15.35 Белодробна хипертония, Ница 2018
проф. Борислав Георгиев
15.35–15.55 Мястото на 6-минутния тест с ходене при проследяването на болните с белодробна артериална хипертония
д-р Елена Костова
16.15–17.15 Научен симпозиум Вит-К антагонисти, нови
антикоагуланти и бъбреци
16.15–16.45 Терапия, ориентирана към пациента или как да
подобрим терапията на пациента – мултидисиплинарната
гледна точка
проф. Георги Момеков
16.45–17.15 Вит К-Антагонисти, НОАК и бъбреци
проф. Боряна Делийска
17.15–18.00 Научен симпозиум Бримкови диуретици – избор
при лечение на хронична сърдечна недостатъчност и
хронично бъбречно заболяване
проф. Боряна Делийска, проф. Борислав Георгиев

17.15–17.35 Бримков диуретик при хронично бъбречно
заболяване – оптимална доза с нисък риск
проф. Боряна Делийска
17.35–17.55 Бримков диуретик при хронича сърдечна недостатъчност – препоръчителни дози – очакван ефект
проф. Борислав Георгиев
18.15–19.15 Научен симпозиум Съвременни подходи за
справяне с тютюнопушенето
• Съвременни подходи за справяне с тютюно
пушенето
проф. Георги Момеков

Зала 2
13.30–16.00 Платформа Превенция – Хранене
13.30–13.50 Реформулиране на храните в България  
проф. Веселка Дулева
13.50–14.10 Доказани здравни претенции на храните  
проф. Веселка Дулева
14.10–14.30 Проучване върху приема на сол и екскреция на
натрий при артериална хипертония
д-р Станимира Ставрева, проф. Веселка Дулева,
доц. Лалка Рангелова
14.30–15.00 Кетогенна диета – ползи и рискове  
доц. Даниела Попова
15.00–15.30 Човешки микробиом и кардиометаболитно здраве
доц. Даниела Попова
15.30–16.00 Приложение на пробиотици – факти,
доказателства, дебати
д-р Райна Стоянова

16.15–17.00 Научен симпозиум Навременна промяна
за по-добри резултати в лечението на сърдечната
недостатъчност
16.15–16.35 Фокус върху системата на натриуретичните
пептиди
проф. Борислав Георгиев
16.35–16.55 Кой и защо трябва да се лекува със sacubitril/
valsartan?
проф. Елина Трендафилова
17.00–18.15 Научна сесия Бременност и съпътстващи
заболявания
17.00–17.25 Медикаментозна терапия при бременност и
кърмене
доц. Румен Николов
17.25–17.50 Бременност и ендокринни заболявания
д-р Мария Бояджиева
17.50–18.15 Антитромбозна терапия при бременни
проф. Георги Момеков

Зала 3
14.00–15.30 Научна сесия Кардиоонкология
14.00–14.30 Фармакотерапия на злокачествените заболявания –
класически и нови терапевтични модалности и лекарства
проф. Георги Момеков
14.30–15.00 Кардиотоксичност на противотуморните
медикаменти
д-р Мария Димова

15.00–15.30 Лекарствено взаимодействия на противотуморните лекарства
проф. Георги Момеков
16.00–18.00 Научна сесия Качество на живот и рискови
фактори сред лекари
Качество на живот
16.00–16.30 Влияние на диспансеризацията върху качеството
на живот при пациенти с ИБС
д-р Емил Мушанов
16.30–16.50 Качество на живот, свързано със здравето –
фактори, значение за пациента и лекаря
доц. Радка Горанова-Спасова
Рискови фактори сред лекари
17.00–17.30 Профил на сърдечно-съдовия риск и заболяванията
на сърдечно-съдовата система сред ОПЛ в България  
д-р Христо Димитров
17.30–17.50 Индикаторите за здравен риск като част от
личната отговорност за собственото здраве на лекари от
болнични лечебни заведения  
доц. Радка Горанова-Спасова, доц. Наталия Щерева-Николова

Зала 4
КУРСОВЕ
14.00–16.00 Курс ЕКГ – проводни нарушения
д-р Милко Стоянов
(електронна система за гласуване)

Събота, 28 септември 2019
Зала НЕПТУН
09.00–10.00
09.00–09.30 Лекция на тема Иновации в областта на
клиничните изпитвания
маг.-фарм. Лилия Богданова
09.30–10.00 Лекция на тема Човек с Микробиом или Микробиом с Човек в здраве и нездраве
доц. Любомир Киров
10.00–10.45 Научен симпозиум Превенция на сърдечно-съдовите
усложнения при пациенти с хипертония и захарен диабет тип 2
10.00–10.20 Рамиприл в комплексната терапия на болния със
захарен диабет
проф. Борислав Георгиев
10.20–10.40
проф. Здравко Каменов
11.00–12.00 Научен симпозиум Рабепразол – Когато търсим
бърз ефект при лечение и гастропротекция
11.00–11.30 Гастропротекция при употреба на НСПВС и антитромбоцитна профилактика на пациенти със
сърдечно-съдова патология  
проф. Борислав Георгиев
11.30–12.00 Рабепразол – при лечение и гастропротекция
проф. Росен Николов

12.00–13.00 Научен симпозиум Дабигатран: 10 години –
традиция и иновации в антикоагулацията
12.00–12.20 PhK&PhD – част от интердисциплинарния подход
и значение за клиничните резултати  
проф. Георги Момеков
12.20–12.40 Dabigatran – 10 години традиция и иновации в
антикоагулантната грижа  
проф. Мария Цекова

Зала 2
09.00–10.15 Научна сесия Сърдечно-съдов риск
09.00–09.20 Влошаваща се сърдечна недостатъчност
д-р Лиляна Мирчева
09.20-10.00 Коронарен артериален калциев скор – неинвазивен
скрининг тест за установяване на коронарна атеросклероза
при безсимптомни лица
доц. Атанас Ангелов
10.15–11.00 Научен симпозиум Бетаксолол в терапията на
сърдечно-съдовите заболявания
10.15–10.45 Мястото на Бетаксалол в терапията
проф. Тошо Балабански
10.45–11.00 Клиничен случай
д-р Милко Стоянов
11.15–11.45 Лекция на тема Хипогонадизъм с късно начало
при мъжа (съвместно с Българската асоциация по сексуална
медицина)
проф. Здравко Каменов

11.45–12.15 Лекция на тема Практически подход за лечение на
дислипидемии според съвременните европейски препоръки  
проф. Елина Трендафилова
12.15–12.45 Лекция на тема Комбинирани медикаменти (RAAS
блокери и блокери на калциевите канали) в една таблетка,
като първа линия на лечение на артериална хипертония  
проф. Борислав Георгиев

Зала 3
09.00–11.00 Научна сесия Съдова хирургия и ангиология – част 2
09.00–09.30 Атеросклероза
проф. Детелина Луканова
09.30–10.00 Ендоваскуларно лечение при диабетно стъпало
и критична исхемия на крайниците
д-р Наделин Николов
10.00–10.30 Екстракраниални каротидни стенози – хирургия
или стентиране?
д-р Бойка Стоянова
10.30–10.50 Контрол на риска при ПАБ
д-р Асен Драмов
11.00–13.00 Научна сесия Клинична фармация и фармако
терапия – част 2 (съвместно с Българско научно дружество
по фармаия)
11.00–11.30 Via dolorosa, quo vadis – фармакологична модулация
на ноцицептивната болка
проф. Николай Данчев, проф. Георги Момеков

11.30–12.15 Лекарствени взаимодействия на антидепресанти,
анксиолитици и сънотворни лекарства
доц. Румяна Симеонова
12.15–12.45 Иновации в пероралните лекарствени форми  
проф. Деница Момекова
12.45–13.00 Презентация на тема Болката – враг или приятел
проф. Златимир Коларов

Зала 4
11.00–13.00 Курс Доплер-сонографска диагностика на болести
на вените
проф. Детелина Луканова

Зала НЕПТУН
14.00–15.00 Научен симпозиум Актуални терапевтични подходи
при пациенти с дислипидемия
14.00–14.30 От препоръките за лечение на дислипидемии до
реалната клинична практика
проф. Елина Трендафилова
14.30–15.00 Ezetimibe – Quo vadis?
проф. Георги Момеков
15.00–16.00 Научен симпозиум Хлорталидон в терапията
на артериалната хипертония
15.00–15.30 Хлорталидон и артериална хипертония
проф. Борислав Георгиев
15.30–16.00 Хлорталидон през погледа на фармаколога
проф. Георги Момеков

16.15–17.15 Научен симпозиум Метопролол ZOK – класика в
сърдечно-съдовата терапия
16.15–16.40 Метопролол ZOK в терапията на сърдечносъдовите заболявания
проф. Борислав Георгиев
16.40–17.05 Метопролол сукцинат – лекарствена форма с нулева кинетика
проф. Георги Момеков
17.15–18.15 Научен симпозиум Еректилна дисфункция –
предиктор или усложнение на съдово заболяване
17.15–17.45 Еректилна дисфункция – един подценяван медицински проблем
проф. Здравко Каменов
17.45–18.15 Еректилна дисфункция и сърдечно-съдови
заболявания  
проф. Борислав Георгиев
18.15–19.15 Научен симпозиум Кардиометаболитна грижа
18.15–18.35 Метформин отвъд гликемичния контрол
проф. Борислав Георгиев
18.35–18.55 Предизвикателства в лечението на пациент
с диабет и коронарна болест
проф. Елина Трендафилова

Зала 2
14.00–15.30 Научна сесия Дерматология и венерология
14.00–14.30 Автоимунните болести на съединителната
тъкан през погледа на дерматолога
доц. Любомир Дурмишев

14.30–14.50 Промените в качеството на живот при болни с
лупус еритематозус и дерматомиозит
доц. Любомир Дурмишев
14.50–15.20 Предизвикателството HPV (човешки папиломен
вирус) – патогенеза, клиника и терапия
д-р Елена Петрова

Зала 3
14.00–16.00 Научно-практическа сесия Представяне и
обсъждане на клинични случаи – избор на терапия
Клинични случаи 1–6
(Съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите
лекари в България)

Зала 4
КУРСОВЕ
14.00–16.00 Курс ЕКГ – тахикардии и тахиаритмии
д-р Милко Стоянов
(електронна система за гласуване)

Неделя, 29 септември 2019
Зала НЕПТУН
09.00–10.30 Научно-практическа сесия Представяне и обсъждане на клинични случаи – избор на терапия
Клинични случаи 7–10
(Съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите
лекари в България)
10.30 Закриване на конференцията

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
9 Научно-практическа конференция
ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ
Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика
26–29 септември 2019, Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър
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п. код ............. гр. .................................................. област ................................. община .................................
ж. к./ул. ....................................................................................... № .......... бл. ........ вх. ........ ет. ...... ап. .........
GSM .................................... дом. тел. ......................... e -mail ..................................................................

Служебен адрес
п. код ............. гр. ............................................... област ................................. община .....................................
ж. к. /ул. ................................................................................... № ........ бл. .......... вх. .......... ет. ........ ап. ........
Здр. заведение ........................................................... Клиника ............................................................................
Отделение ............................................. Длъжност .....................................служ. тел. .....................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,
Компания Арбилис е ангажирана с опазването на поверителността и сигурността на Вашите
лични данни, в съответствие с цялото приложимо законодателство и корпоративните политики
на Арбилис. Във връзка с това, моля прочетете и ако сте съгласни подпишете следното:
Заявявам, че доброволно съм предоставил/а информацията за себе си, представляваща лични
данни и друга необходима информация, както и че не възразявам същата да се обработва от
организаторите и да се предоставя на трети лица за организационни и статистически цели.
Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни, доброволния характер
на предоставянето на данните, както и правото на достъп, и на коригиране на събраните данни.
В случай, че желая, по което и да е време да променя или залича предоставените от мен данни,
Арбилис ще извърши това след като бъде уведомено за това мое желание.

С настоящото декларирам, че съм медицински специалист.
Дата: …...............................

С уважение: .......................................
(подпис)

Благодарим за отделеното време, като се надяваме организираният от нас форум да е полезен за Вас.

