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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ

От науката
леглото
до на болния
Новите реалности
в условията
на пандемия

Сол Несебър Ризорт
Несебър

30.09 – 3.10

2021

Предварителна програма
ЧЕТВЪРТЪК 30.9.2021
Зала 1
17.00-17.30

Откриване

17.30-20.00	
Научна сесия Сърдечно-съдови рискови фактори и контрол
на риска (част 1)
17.30-18.10 	Неоптимален контрол на липидните нарушения
доц. Людмила Владимирова
18.10-18.45
Неоптимален контрол на тютюнопушенето
		
проф. Борислав Георгиев
18.45-19.30 	Неоптимална антитромбоцитна и антикоагулантна профилактика и остатъчен
сърдечно-съдов риск
		
проф. Елина Трендафилова
19.30 		

Дискусия

ПЕТЪК 01.10.2021
Зала 1
9.00-10.30		
Научна сесия Артериална хипертония
9.00-9.30 	Контрол на артериалното налягане при стари хора и J-криви
доц. Лилия Демиревска
9.30-10.00 	Ортостатична и постпрандиална хипотонии
д-р Елена Димитрова
10.00-10.30
Надкамерни аритмии и риск от емболични инциденти
		
д-р Милко Стоянов
11.00-13.00

Научна сесия Диабет

11.00-11.30	Диабет и сърдечна недостатъчност
проф. Елина Трендафилова
11.30-12.00	Диабет и дислипидемии – кое е важното – холестерол или триглицериди?
доц. Лилия Демиревска
12.00-12.30	SGLT-2 и СН – механизми на действие и ефект при нормогликемия
д-р Мария Бояджиева
12.30- 13.00 	Терапия на диабета при сърдечно-съдова болест
проф. Мария Орбецова

Зала 2
9.00-10.30		
Научна сесия Дислипидемии
9.00-9.40	Липидни нарушения и страх от приложение на статини при стари хора
доц. Людмила Владимирова
9.40-10.00	Mалки интерфериращи РНК (миРНК, siRNA) – нови терапевтични възможности
проф. Деница Момекова, проф. Георги Момеков
10.00-10.30	siRNA и лечение на дислипидемиите
проф. Борислав Георгиев

Предварителна програма
11.00-13.00
Научна сесия Кардиоонкология
11.00-11.30 	Злокачествени новообразувания при възрастни пациенти
доц. Наталия Чилингирова
11.30-12.00 	Сърдечно-съдови увреждания при онкологично болни
д-р Илияна Петрова
12.00-12.30 	Кардиотоксични терапевтични подходи в онкологията (кога се изисква намеса на
кардиолог)
доц. Наталия Чилингирова
12.30-13.00 	Алгоритми за проследяване на сърдечно-съдовата система при сърдечносъдови заболявания и химио/лъчетерапия
проф. Борислав Георгиев

Зала 1
14.00-16.00
Научна сесия Сърдечно-съдови рискови фактори и контрол на риска (част 2)
14.00-14.30 	Наднормено тегло, затлъстяване и сърдечно-съдов риск
доц. Лилия Демиревска
14.30-15.00 	Ефекти на алкохола върху сърдечно-съдовия риск
проф. Борислав Георгиев
15.00-15.30
очаква се потвърждение
15.30-16.00 	Дислипидемии – триглицериди и HDL-холестерол в остатъчния риск
доц. Людмила Владимирова
16.00-19.00

Научен симпозиум

Зала 2
14.00-15.30	
Научна сесия Кардионефрология Взаимодействие сърце-бъбрек в
съвременната патология
14.00-14.30	Хепато-кардиоренален синдром
проф. Атанас Кундурджиев
14.30-15.00	Нарушената бъбречна функция и сърдечно-съдов риск
д-р Александър Александров
15.00-15.30 	Хронични бъбречни възпалителни заболявания в млада възраст
проф. Атанас Кундурджиев
16.00-18.00
Научен симпозиум

Предварителна програма
СЪБОТА 02.10.2021
Зала 1
9.00-10.40		
Научна сесия Фармация и фармакотерапия (част 1)
9.00-9.30	Липозомни лекарствени форми - биофармацевтични особености,
фармакокинетика и клинична роля
проф. Деница Момекова, проф. Георги Момеков
9.30-9.50	Марихуаната – лекарство или наркотик?
доц. Румяна Симеонова
9.50-10.10 	Хранителните добавки и поливитамините при стари хора
маг.-фарм. Росица Михайлова, проф. Георги Момеков
10.10-10.40 	Фармакологични интервенции и риск от проаритмия и камерна дисфункция
проф. Георги Момеков
11.00-13.00

Научен симпозиум

Зала 2
9.00-10.30 	
Научна сесия Анемии и сърдечно-съдов риск (част 1)
9.00-9.30 	Анемия и сърдечно-съдов риск
доц. Мария Димова
9.30-10.00	Анемия в напреднала и старческа възраст от гастроинтестинален произход
проф. Людмила Матева
10.00-10.30 	Анемия при сърдечна недостатъчност
д-р Георги Владимиров
11.00-13.00
Научна сесия Фармация и фармакотерапия (част 2)
11.00-11.20 	Особености на продължителната терапия с обезболяващи и нестероидни
противовъзпалителни лекарства
проф. Георги Момеков
11.20-11.40	Клинично-значими лекарствени взаимодействия, асоциирани с повишаване на
сърдечно-съдовия риск и възникване на бъбречна дисфункция
проф. Георги Момеков
11.40-12.00	Никотинова зависимост
доц. Румяна Симеонова
12.00-13.00 	Клиничен случай
доц. Мария Димова

Зала 3
11.00-13.00
Платформа Особени ЕКГ образи от ежедневната пратика
		
д-р Милко Стоянов

Зала 1
14.00-16.00
16.30-18.30

Научен симпозиум
Научен симпозиум

Зала 2
14.00-16.00

Научен симпозиум

Предварителна програма
НЕДЕЛЯ 03.10.2021
Зала 1
9.00-11.30		Научна сесия Старостта не е болест, но болестите в старческа възраст имат
своите особености
9.00-9.30	“Frailty” и здравни проблеми
доц. Мария Димова
9.30-10.00	Сърдечно-съдови заболявания при много стари хора
проф. Борислав Георгиев
10.00-10.30	Кардио-ренален анемия синдром в старческа възраст
проф. Атанас Кундурджиев
10.30-11.00	Ендокриниум при стари хора
проф. Мария Орбецова
11.00-11.30	Предизвикателства пред терапията в старческа възраст
проф. Георги Момеков, проф. Деница Момекова

Зала 2
9.00-11.00
Научна сесия Анемии и сърдечно-съдов риск (част 2)
Модератор:
проф. Боряна Делийска
9.00-9.40 	Кога нарушенията в обмяната на желязото изискват лечение
проф. Людмила Матева
9.40-10.15 	Анемия при хронично бъбречно заболяване и сърдечно-съдов риск
проф. Боряна Делийска
10.15-10.50 	За мястото на анемията при дозиране на медикаментите
доц. Румяна Симеонова
10.50

Дискусия

