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НАУЧНА ПРОГРАМА
11 септември 2020 (петък)
13.45–14.00

Откриване на конференцията

14.00–15.30
Модератор:

Научна сесия Съдова хирургия и ангиология
проф. Детелина Луканова

14.00–14.20

Компресионни синдроми в съдова хирургия
д-р Наделин Николов
Хронична венозна недостатъчност
проф. Детелина Луканова
Съдови поражения при наркозависими
д-р Бойка Стоянова
Роля на тромбофилиите в клиничната практика
д-р Боряна Минкова
Дискусия

14.20–14.40
14.40–15.00
15.00–15.20
15.20
15.30–16.50
15.30–15.50

15.50–16.20

16.20–16.50

17.15–18.00
Модератор:
17.15–17.35
17.35–18.00

18.00–19.00
18.00–18.30

18.30–19.00

Научна сесия Контрол на сърдечно-съдовия риск при
млади хора
Модератор:
проф. Борислав Георгиев
Скрининг за артериална хипертония, контрол на налягането и
избор на терапия при млади хора
проф. Борислав Георгиев
Превенция на захарния диабет и усложненията му при пациенти
с предиабет
д-р Антоанета Гатева
Имат ли място антитромбоцитните медикаменти в първичната
профилактика при млади хора
проф. Елина Трендафилова
Научен симпозиум Контрол на артериалната хипертония
при ХОББ  
проф. Борислав Георгиев
Високо селективни бета-блокери при артериална хипертония и ХОББ
проф. Борислав Георгиев
Екзацербации на ХОББ при коморбидни пациенти  
доц. Милена Енчева
Научен симпозиум Сърдечно-съдов риск при млади хора.
Оценка, поведение и препоръки
Модератор:
проф. Борислав Георгиев
Приложение на системата SCORE за оценка на риска при
млади хора. Разлики с другите системи за оценка на риска
проф. Борислав Георгиев
Място на сърдечната честота. Предиктор или критерий при
млади хора
проф. Елина Трендафилова

12 септември 2020 (събота)
09.00–10.30
Модератори:

Научна сесия Клинична фармация и фармакология
проф. Николай Данчев и проф. Георги Момеков

09.00–09.40

10.20

Психотропни вещества и злоупотреба в млада възраст
проф. Георги Момеков,
доц. Румяна Симеонова,
проф. Николай Данчев
Фармакологични мишени и лекарствен дизайн на противовирусни
средства за лечение на коронавирусните инфекции
проф. Георги Момеков
Дискусия

11.00–12.00
Модератор:

Научна сесия Специфични проблеми в млада възраст
проф. Георги Момеков

11.00–11.30

Метаболитни аспекти на неалкохолната стеатозна болест
д-р Вера Карамфилова
Имуномодулаторите в дерматологията и венерологията
доц. Любомир Дурмишев

09.40–10.20

11.30–12.00

12.00–12.30

Научен симпозиум Лечение на артериалната хипертония при
болни с диабет - избор на доказана терапия
Лектор: проф. Борислав Георгиев

13.00–13.45
Модератор:

Научна сесия Тютюнопушене и намаляване на риска
доц. Наталия Чилингирова

13.00–13.20

Tobacco, Harm Reduction and cancer
Prof. David Khayat, Fondateur et ancien Président de l’Institut National du
Cancer, Paris
Tobacco and Head and Neck Cancer
Prof. Efrain Cambronero, Costa Rica
Дискусия

13.20–13.40
13.40
13.45–14.00

Научен симпозиум Тютюнопушене и бял дроб
с подкрепата на Филип Морис България
Ефекти при преминаване на продукти с нагряване на тютюн
при пациенти с ХОББ – представяне на клинични случаи
д-р Елеонора Стаменова

14.00–15.00
Модератор:

Научна сесия Коагулация и клинична фармация
доц. Румяна Симеонова

14.00–14.30

Тромбофилии – лабораторна оценка и клинично поведение
доц. Добринка Динева
Фармакология на антикоагулантите и на неутрализиращите
медикаменти
проф. Георги Момеков, доц. Румяна Симеонова

14.30–15.00

15.00–15.30
15.30–15.30

15.30
15.45–16.45
15.45–16.15

16.15-16.45

17.15–18.45
Модератор:
17.15–17.35

17.35–18.00

18.00–18.30

18.30

Научна лекция
Клопидогрел, празугрел или тикагрелор като антитромбоцитна
терапия при остър коронарен синдром
проф. Елина Трендафилова
Дискусия
Научен симпозиум Дислипидемия и контрол на липидния риск
при млади хора. Първична профилактика
Модератор:
проф. Борислав Георгиев
Оценка на риска и избор на медикаментозна терапия за лечение на
дислипидемиите при първична превенция
проф. Елина Трендафилова
Статини и езетимиб според последните препоръки за поведение
при дислипидемиите
проф. Борислав Георгиев
Научна сесия: Придържане към терапия в млада възраст
проф. Елина Трендафилова
Ролята на съпричастността към терапията и постоянството на
пациентите за контрол на риск
проф. Борислав Георгиев
Съпричастност към терапията и постоянството при лечението на
артериалната хипертония
доц. Лилия Демиревска
Ролята на лекарствените взаимодействия за съпричастност към
антихипертензивната терапията на коморбидни пациенти с
дислипидемия, захарен диабет или хиперурикемия
проф. Георги Момеков
Дискусия

13 септември 2020 (неделя)
09.00–11.15
Модератор
09.00–09.30
09.30–10.00
10.00–10.30
10.30–11.00

11.00
11.30–13.15
Модератор:
11.30–11.50

Научна сесия: Специфични проблеми в юношеството и
млaдата възраст
проф. Боряна Делийска
Злокачествени новообразувания в млада възраст
доц. Наталия Чилингирова
Винаги ли при болни със захарен диабет бъбречното заболяване е
диабетна нефропатия
проф. Боряна Делийска
Аритмии в млада възраст
д-р Милко Стоянов
Хронични чревни възпалителни заболявания в детско-юношеска възраст
д-р Деница Кофинова
Дискусия
Научна сесия: Физикална превенция, терапия и рехабилитация
при лица в млада и зряла възраст
проф. Ивет Колева

13.00

Възможности на физикалните фактори за профилактика, лечение и
възстановяване при социално-значими заболявания и увреди в активна
възраст
проф. Ивет Колева
Невромодулация и невропластичност, зависима от активността:
съвременни рехабилитационни методи, базирани на информационни
технологии (Докладване на клинични случаи, лекувани с Екзоскелет,
Виртуална реалност, Локомат)
проф. Ивет Колева,
проф. Радослав Йошинов,
д-р Надежда Цветкова,
Радослав Йошинов
Ежедневен индивидуализиран кинезитерапевтичен комплекс или
10 000 крачки дневно
проф. Ивет Колева,
Борислав Йошинов
Използване на потенциала на българските минерални води, на
планинския и черноморския климат в комплексните програми за
превенция на метаболитен синдром, болки в гърба и кръста, burn-out
проф. Ивет Колева,
Борислав Йошинов
Съвременни физикални фактори за оформяне на тялото и
за козметични цели
проф. Ивет Колева,
Весела Енева
Дискусия

13.15

Закриване на конференцията

11.50–12.15

12.15–12.30

12.30–12.45

12.45–13.00

