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НАУ Ч Н А П РО Г РА МА
Петък, 19 март 2021
16.00 – 16.10 Откриване на конференцията
16.10
Научна сесия Оценка на сърдечно-съдовия риск

16.10

Смяна на парадигмата – от първична/вторична профилактика
към фундамента на СС риск
проф. Нина Гочева

16.50

Коагулационни фактори в оценка на сърдечно-съдовия риск
и лабораторни тестове при антитромбозна терапия
проф. Ива Паскалева

17.20

Предиабет и диабет и сърдечно-съдов риск
проф. Здравко Каменов

17.50 ‒ 18.35 Научен симпозиум Болест на Фабри

Болест на Фабри – характеристика, епидемиология, унаследяване,
диагностика, лечение
проф. Емил Паскалев
Кардиомиопатия при болест на Фабри – роля на образната
диагностика
доц. Мариана Господинова

18.35 – 19.35 Научен симпозиум Сърдечна честота – независим рисков
фактор и предиктор на сърдечно-съдови инциденти

Тежест и значимост на рисковите фактори в превенцията на
сърдечно-съдовите инциденти
проф. Борислав Георгиев
Сърдечната честота, като сърдечно-съдов рисков фактор
проф. Елина Трендафилова

Събота, 20 март 2021
9.00
9.00

9.30
9.30

Научна сесия Образна диагностика за оценка на сърдечносъдовия риск
Неинвазивни образни методи за оценка на сърдечно-съдовия риск
доц. Камелия Генова
Научна сесия Кардиопротективна терапия
Кардиопротективна терапия. Антихипертензивни медикаменти
и протекция
проф. Борислав Георгиев
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НАУ Ч Н А П РО Г РА МА
10.00 – 10.45 Научен симпозиум Проучването HOPE и продължения –

20 години по-късно
Как проучването HOPE и съпътстващите го проучвания промениха
сърдечно-съдовия риск?
проф. Борислав Георгиев

10.45

Научна сесия Остатъчен сърдечно-съдов риск (част 1)
Неоптимален контрол на артериалното налягане
доц. Добромир Гочев

11.15

Неоптимален контрол на липидните нарушения
доц. Людмила Владимирова

11.45

Неоптимален контрол на гликемичните нарушения
проф. Здравко Каменов

12.05

Неоптимален контрол на тютюнопушенето
проф. Борислав Георгиев

10.45

12.30 – 13.30 Научен симпозиум Иновативни решения за оптимално

липидопонижение
Липидопонижение чрез малки интерфериращи РНК (siRNA)
проф. Борислав Георгиев
Тime to reduce existing gaps of lipid lowering treatment
Prof. Kausik Ray
Kови липидни таргети – роля на Lp (a)
проф. Нина Гочева

14.00

Научна сесия Остатъчен сърдечно-съдов риск (част 2)
Неоптимална антитромбоцитна и антикоагулантна профилактика
и остатъчен сърдечно-съдов риск
проф. Елина Трендафилова

14.30

Наднормено тегло, затлъстяване и сърдечно-съдов риск
доц. Лилия Демиревска

14.50

Дислипидемии – триглицериди и HDL-холестерол в остатъчния риск
доц. Людмила Владимирова

15.15 – 16.00

Научен симпозиум Научни доказателства за намаляване
на риска, свързан с тютюнопушенето
Разлика между дим и аерозол от НТИ
д-р Маркус Нордлунд

14.00

Защо липсата на горене е толкова важна?
д-р Том Макграт
Химията на аерозола на системата за нагряване на тютюн
д-р Марк Бентли
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Влияние на аерозола на системата за нагряване на тютюн върху
въздуха в затворени помещения
д-р Катрин Гужон
Данни от независими проучвания
д-р Морис Смит

16.00

Научна сесия Ритъмни нарушения и сърдечно-съдов риск
Надкамерни аритмии и риск от емболични инциденти
д-р Милко Стоянов

16.25

Камерни аритмии и риск от ВСС
проф. Чавдар Шалганов

16.00

16.45 – 17.45 Научен симпозиум Комбинирана липидо-понижаваща терапия
Модератор:

при пациенти с артериална хипертония
проф. Борислав Георгиев

Комбинирана терапия за постигане на липидните цели
доц. Людмила Владимирова
Комбинирана терапия за контрол на дислипидемия
при артериална хипертония
проф. Борислав Георгиев

17.45 – 18.45 Научен симпозиум Сърдечно-съдов риск при пациенти
с хронични белодробни заболявания
ХОББ, хронично възпаление и съдов риск
доц. Милена Енчева

Сърдечно-съдова протекция с АСЕ-инхибитори при пациенти с ХОББ
и намаляване на риска
проф. Борислав Георгиев

Неделя, 21 март 2021
9.00 – 10.00

Научна сесия Клинична фармация и фармакотерапия
Фармакологични интервенции и риск от проаритмия
и камерна дисфункция
проф. Георги Момеков

9.30

Клинично-значими лекарствени взаимодействия, асоциирани с
повишаване на сърдечно-съдовия риск и възникване на
бъбречна дисфункция
проф. Георги Момеков

9.00
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10.00 – 11.00 Научен симпозиум Фиксирана антихипертензивна терапия

за намаляване на сърдечно-съдовия риск
Принципи и препоръки при комбинирана антихипертензивна терапия
проф. Димитър Раев
Фиксирана комбинирана антихипертензивна терапия с Валсартан
проф. Борислав Георгиев

11.00 – 11.45 Научен симпозиум Съвременна антитромбозна терапия –
Модератор:

факти и дискусии
проф. Елина Трендафилова

Сравнение на европейските и американски препоръки за
комбинирана антитромбозна терапия при ПКИ и ПМ
проф. Елина Трендафилова
Има ли място аспирин в превенцията на мозъчен инсулт при ПМ
проф. Борислав Георгиев

11.45
11.45

Научна сесия Остатъчен сърдечно-съдов риск и корекция
на риска
Рисковете на хиподинамията и възможности на физикалните
фактори за превенция на някои последици от заседналия начин
на живот
проф. Ивет Колева

12.15

Противогрипна ваксинопрофилактиката – механизми за намаляване
на риска
проф. Борислав Георгиев

12.30

Научна сесия Психосоциални рискови фактори
Ефекти на алкохола върху сърдечно-съдовия риск
проф. Борислав Георгиев

12.50

Психосоциални фактори и сърдечно-съдов риск
проф. Христо Кожухаров

13.45

Научна сесия Диабет и сърдечно-съдов риск
Сърдечно-съдов риск свързан със захарен диабет тип 1
д-р Грета Грозева

14.05

Хипергликемия при остри коронарни синдроми: връзка
с изхода и поведение
д-р Елена Костова

14.25

Антитромбоцитна и антитромбозна терапия при болни с диабет
и остри коронарни синдроми
проф. Елина Трендафилова

12.30

13.45
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14.45

Сърдечно-съдова автономна невропатия при захарен диабет
д-р Румяна Димова

15.10

Научна сесия Допълнителен сърдечно-съдов риск
Анемия и сърдечно-съдов риск
доц. Мария Димова

15.40

Парадонтоза и сърдечно-съдов риск
д-р Боян Кунев

16.00

Ревматологични заболявания и сърдечно-съдов риск
д-р Валентина Решкова

16.30

Закриване на конференцията

15.10
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