ЕКИПНА ГРИЖА ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ.
ЗА НЕОБХОДИМОСТТА
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2021

14–16 май

П РО Г РА М А
Петък, 14 май 2021
Модератори: проф. Борислав Георгиев и доц. Наталия Чилингирова

16.00

Откриване на конференцията

16.05

Научна сесия Кардиоонкология (част 1)
 ардиологични проблеми при пациенти с онкологични
К
заболявания – влияние на злокачествените тумори/неопластични
процеси върху сърдечно-съдовата система
проф. Борислав Георгиев
 ардиологични проблеми при онкологични пациенти – влияние
К
на противотуморната медикаментозна терапия върху сърдечносъдовата система (кратък обзор)
доц. Наталия Чилингирова
 ардиологични проблеми при онкологични пациенти – ефекти на
К
лъчелечението върху сърдечно-съдовата система
проф. Иглика Михайлова

17.15	
Научен симпозиум Прецизна медицина и кардиоонкология –
опитът и иновацията в мултидисциплинарното лечение на
пациентите с онкологични заболявания

Модератор:

проф. Борислав Георгиев
 нти-HER2 терапиите – ерата в лечението на HER2 позитивния
А
карцином на гърдата
доц. Наталия Чилингирова
 рецизната онкология в лечението на белодробния карцином:
П
Мултидисциплинарен подход при диагнозата и лечението на ROS1
позитивен НДРБД и NTRK позитивни солидни тумори
доц. Наталия Чилингирова

18.15

Научна сесия Кардиоонкология (част 2)
 ардиоонкология/ онкокардиология – екипен подход за по-добра
К
грижа за пациентите
доц. Наталия Чилингирова
 едикаментозна противотуморна терапия – класификация и
М
механизми на действие
проф. Георги Момеков
 ългосрочни ефекти на противотуморната терапия (вкл. и
Д
лъчелечение) върху сърдечно-съдовата система и проследяване на
лица, преживели неопластични заболявания в детството
доц. Мария Димова
2

П РО Г РА М А
Събота, 15 май 2021
Модератори: проф. Борислав Георгиев и доц. Наталия Чилингирова

9.00

 аучна сесия Сърдечно-съдова патология при терапия на
Н
онкохематологични заболявания (част 1)
Артериална хипертония
д-р Георги Владимиров
Коронарна болест на сърцето и онкологични заболявания
проф. Елина Трендафилова
Сърдечна недостатъчност при ХТ
доц. Лилия Демиревска

10.10	
Научна сесия Сърдечно-съдова патология при терапия на
онкохематологични заболявания (част 2)

Периферна артериална болест
д-р Наделин Николов
Предсърдно мъждене и трептене
д-р Милко Стоянов
Артериална и венозна тромбоза при карциноми
д-р Ралица Николаева
 рофилактика и терапия на карцином асоциирани тромбози и
П
такива при онкохематологични пациенти
проф. Детелина Луканова

12.00 	
Научен симпозиум Как да протектираме миокарда при системно
лечение с антрациклини?

Модератор:

проф. Борислав Георгиев
 иокардна дисфункция и връзка с приложение на антрациклини
М
проф. Борислав Георгиев
 риложение на липозомален доксорубицин като подход за
П
намаляване на миокардната токсичност
д-р Росица Кръстева

12.45 	
Научен симпозиум Директни орални антикоагуланти и
профилактика на тромбемболиите

Избор на ДОАК при пациенти с ВТЕ и карцином
проф. Детелина Луканова
 збор на ДОАК при високорискови пациенти с неклапно
И
предсърдно мъждене
проф. Борислав Георгиев

13.45

Обедна почивка

3

П РО Г РА М А
14.15	
Научна сесия Клинична фармация и фармакотерапия –
имунотерапии в онкологията

Имунотерпии в онкологията
проф. Георги Момеков, доц. Мая Захариева
Миокардити, причинени от имунни чек-поинт инхибитори
доц. Мария Димова
 мунотерапия в лечението на малигнения меланом – фокус върху
И
имуномедиираната кардиотоксичност
д-р Ива Гаврилова

15.45	
Научен симпозиум Имунотерапията – следващата ера в
лечението на онкологичните заболявания

 embrolizumab в клиничната онкологична практика
P
доц. Наталия Чилингирова

16.30	
Научна сесия Сърдечно-съдова патология при терапия на
онкохематологични заболявания (част 3)

 стри и хронични перикардити при приложение на противотуморни
О
препарати
доц. Мария Димова
Клапни заболявания
д-р Илияна Петрова
Белодробна хипертония
д-р Елена Димитрова

17:30

Научна сесия Тумори на сърцето
Първични и вторични тумори на сърцето
д-р Мартин Иванов
Диагностика на туморите на сърцето с КТ и МРТ
доц. Камелия Генова

Неделя, 16 май 2021
Модератори: проф. Георги Момеков, проф. Борислав Георгиев
и доц. Наталия Чилингирова

9.00	
Научна сесия Клинична фармация и фармакотерапия –
прицелни терапии

 ъканно-агностична таргетна терапия на онкологичните
Т
заболявания
проф. Георги Момеков
4

П РО Г РА М А
 нти-HER2 и анти-VEGF терапии в лечението на солидни тумори с
А
фокуc върху кардиотокичността
проф. Георги Момеков, д-р Росица Михайлова
 КИ (тирозин киназни инхибитори) в лечението на солидни тумори
Т
с фокуc върху кардиотоксичност при лечението на белодробния
карцином
доц. Наталия Чилингирова

10.30

Научна сесия Артериална хипертония
 ротивотуморни медикаменти, повишаващи артериалното
П
налягане  – механизми на действие
проф. Георги Момеков
 ротивотуморни медикаменти, повишаващи артериалното
П
налягане – клинични индикации и избор на алтернативно лечение
проф. Георги Момеков, доц. Мая Захариева
 ечение и профилактика на артериална хипертония, индуцирана от
Л
противотуморна терапия
проф. Борислав Георгиев

11.45

Научна сесия Сърдечна недостатъчност
 ротивотуморни медикаменти, причиняващи сърдечна
П
недостатъчност или левокамерна систолна дисфункция –
механизми на действие
проф. Георги Момеков
 ечение и профилактика на сърдечната недостатъчност,
Л
индуцирана от противотуморна терапия
д-р Илияна Петрова

12.45

Научна сесия Ритъмни нарушения
 ърдечни аритмии и електролитен дисбаланс при пациенти с
С
онкохематологични заболявания
д-р Милко Стоянов
Удължаване на QT-интервала от противотуморни медикаменти
проф. Борислав Георгиев

13.40

Закриване на конференцията
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