Научна конференция
Медицина на доказателствата и АНТИ–медицина на доказателствата
РЕСТАРТ в новата реалност
19–21 ноември 2021
Виртуална конференция

НАУЧНА ПРОГРАМА
19 ноември (петък)
15.00–16.40 Научна сесия Медицината на доказателствата и съвременната
терапия
Модератор: проф. Георги Момеков
15.00–15.35 За ролята на медицината на доказателствата в процеса по патентоване и
регистрация на медикаментите
гл. ас. Любомир Маринов
15.35–16.05 Клинични проучвания в медицината и значението им за медицината на
доказтелствата
проф. Георги Момеков
16.05–16.40 Клинични проучвания – как да интерпретираме резултатите в контекста на
МОД
доц. Борислав Борисов
16.40–17.20 Научен симпозиум Pitavastatin – клинични ползи през призмата на
съвременните препоръки за лечение на дислипидемиите и контрол
върху СС риск
доц. Стефан Найденов
17.20–18.20 Научна сесия Сърдечно-съдовият континуум и ролята му за медицината
на доказателствата
Модератор: проф. Борислав Георгиев
17.20–17.50 Как теорията за сърдечно-съдовия континуум даде тласък в развитието на
кардиологията?
проф. Борислав Георгиев
17.50–18.20 Сърдечно-съдов континуум, остри коронарни синдроми и скокът в
сърдечно-съдовата протекция
д-р Илияна Петрова
18.20–19.05 Научен симпозиум Ефективност на антивирусни средства за лечение и
профилактика на грип
Модератор: доц. Нина Янчева
• Антивирусни средства за лечение и профилактика на грип–има ли
значение механизмът на действие

проф. Георги Момеков
• Антивирусни средства за лечение и профилактика на грип – клинични
доказателства и препоръки
доц. Нина Янчева

20 ноември (събота)

9.00–11.05

Научна сесия Артериална хипертония, контрол на сърдечно-съдовия
риск, медицина на доказателствата и избор на терапия
Модератор: проф. Борислав Георгиев
9.00–9.35
Клинични проучвания и определяне на прицелните стойности при
лечението на артериалната хипертония
доц. Любомир Бауренски
9.35–10.15 Клинични проучвания и избор на терапия при лечението на артериалната
хипертония
проф. Борислав Георгиев
10.15–10.55 Липидопонижаваща терапия и медицина на доказателствата – мястото на
медикаментите при контрола на сърдечно-съдовия риск
доц. Людмила Владимирова
10.55–11.05 Дискусия
11.05–12.15 Научна сесия Сърдечна недостатъчност, белодробна хипертония,
медицина на доказателствата и избор на терапия
Модератор: проф. Борислав Георгиев
11.05–11.45 Избор на терапия за лечение на хроничната сърдечна недостатъчност
доц. Лилия Демиревска
11.45–12.15 Редки болести. Особености на медицината на доказателствата при
белодробна хипертония
д-р Елена Димитрова
12.15-13.00

Научен симпозиум Антагонисти на минералокортикоидните рецептори
при сърдечна недостатъчност: минало, настояще и бъдеще
Модератор: проф. Нина Гочева
• Алдостерон и алдостеронови антагонисти в патофизиологията
на сърдечната недостатъчност
проф. Борислав Георгиев
• Клинични доказателства за МРА при сърдечна недостатъчност и
след миокарден инфаркт
проф. Нина Гочева
13.00-13.30

Научен мини-симпозиум Как бизопролол промени концепциите в
терапевтичното поведение при сърдечна недостатъчност?
проф. Борислав Георгиев

13.30-14.00

Обедна почивка

14.00-14.45 Научен симпозиум Транстиретинова сърдечна амилоидоза
Модератор: проф. Борислав Георгиев
проф. Борислав Георгиев, доц. Марияна Господинова
14.45-15.30

Научен симпозиум Хиперурикемия и сърдечно-съдов риск. Доказателства
за allopurinol, залегнали в съвременните препоръки за лечение
Модератор: проф. Борислав Георгиев
• Място на allopurinol в кардио-реналния континуум
проф. Боряна Делийска
• Алопуринол в международните ръководства за лечение на
хиперурикемия и подагра. Допълнителни ползи от терапията с
ксантиноксидазни инхибитори при пациенти със сърдечно-съдови
заболявания
проф. Борислав Георгиев
15.30-16.00

Научна сесия Медицина на доказателствата в терапията на
ритъмните нарушения
Модератор: проф. Борислав Георгиев
15.30-16.00 Аритмии – медикаментозна терапия или аблация
проф. Чавдар Шалганов
16.15–17.30 Научна сесия Антикоагулация и медицина на доказателствата
Модератор: проф. Борислав Георгиев
16.15–16.55 Антитромбоцитна и антикоагулантна терапия при предсърдно мъждене
(клапно и неклапно) – с какво ни помага медицината на доказателствата
д-р Милко Стоянов
16.55–17.30 Венозна тромбоза и емболизъм – какво ни помага медицината на
доказателствата
проф. Детелина Луканова
17.30–18.45 Научна сесия Лечението на острите коронарни синдроми и медицина на
доказателствата
Модератор: проф. Елина Трендафилова
17.30–18.10 Антитромбоцитна и антикоагулантна терапия при ОКС и медицината на
доказателствата
проф. Елина Трендафилова
18.10–18.45 Фибринолиза или интервенции при острите коронарни синдроми
д-р Александър Александров
18.45-19.30
Модератор:

Научен симпозиум Данни от клиничнo проучване с ДОАК
проф. Борислав Георгиев
• Доказателства през погледа на десетгодишния опитс ДОАКпри
лечението на пациенти с предсърдно мъждене

проф. Борислав Георгиев
• Представяне на нови данни в лечението с ДОАК при пациенти с
предсърдно мъждене и ОКС/стент
проф. Елина Трендафилова

21 ноември(неделя)
9.00–9.45

Научна сесия Ролята на медицина на доказателствата за терапия на
диабет тип 2
Модератор: проф. Борислав Георгиев
9.00–9.45
Медицината на доказателствата при избор на терапия на захарен диабет
тип 2
проф. Цветалина Танкова

9.45–10.15

Научен мини-симпозиум Плейотропни ефекти на метформин –
доказателства към настоящето и поглед в бъдещето
проф. Цветалина Танкова

10.15–11.00 Научен симпозиум Клинични доказателства за ваксините
Модератор: проф. Георги Момеков
• Какво „не знаем“ за РНК технологиите
Проф. Георги Момеков
• Клинични доказателства за COVID ваксините при различните им
индикации
11.00–12.35 Научна сесия Медицината на доказателствата в онкологията и избор
на терапия
Модератор: Доц. Наталия Чилингирова
11.00–11.25 Връх ли е върхът на пирамидата – подходът GRADE за клинични
онкологични ръководства
доц. Димитър Калев
11.25–12.00 Редките тумори – нови възможности, базирани на доказателства
доц. Наталия Чилингирова
12.00–12.35 Генетичните изследвания в онкологията – диагностика, базирана на
доказателства
д-р Стоян Бичев
12.30-13.00

Обедна почивка

13.00–16.00 Научна сесия COVID-19 – страх, паника и игнориране на принципите на
медицината на доказателствата
Модератор: проф. Георги Момеков

13.00–13.30 Историята на хлорохин, хидроксихлорохин и ивермектин в терапията и
профилактиката на COVID-19
проф. Георги Момеков
13.30–14.00 Антикоагулация, прилагане на антитромбоцитни медикаментии хранителни
добавки с претенции за повлияване на тромбоза при COVID-19
проф. Ива Паскалева, д-р Евелина Дончева
14.00–14.20 Колхицин през погледа на кардиолога
д-р Елена Димитрова
14.20–14.40 Колхицин през погледа на фармаколога
проф. Георги Момеков
14.40–15.10 Антибактериална терапия при COVID-19
доц. Милена Енчева
15.10–15.30 Кога се прилагат перорални кортикостероиди приCOVID-19?
доц. Нина Янчева
15.30–16.00 Имат ли място хранителните добавки и ОТС продуктите в лечението и
профилактиката на COVID-19?
проф. Георги Момеков, гл. ас. Росица Михайлова
16.00 Закриване на конференцията

