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15.00
30‘

Модератори:

Откриване на конференцията
Нова класификация на синдромите в
кардиоонкологията
проф. Борислав Георгиев
проф. Борислав Георгиев и доц. Наталия Чилингирова

15.30–16.40
Научна сесия Кардиоонкология (част 1)
(30’)	Сърдечно-съдова спешност при онкоболни
проф. Борислав Георгиев
(20’)	Остър венозен тромбемболизъм
проф. Детелина Луканова
(15’)	Vena Cava Superior синдром
д-р Бианка Станчева
16.40–17.20	
Научна сесия Вечните теми в кардиоонкологията
(40’) 	Антрациклинова кардиотоксичност и възможности за
фармакологично повлияване
проф. Спиро Константинов
17.30–18.15	
Научен симпозиум Антикоагулация с ДОАК при
пациенти с карцином
(25’) 	Антикоагулация на пациенти с предсърдно мъждене и
карцином
проф. Борислав Георгиев
(20’) 	Карцином, венозна тромбоза и съвременна
антикоагулация
		
проф. Детелина Луканова
18.15–20.10
Научна сесия Гастроинтестинални тумори
(15’) 	Хепатоцелуларен карцином – новости в лечението
доц. Наталия Чилингирова
(20’) 	Терапевтично поведение при карцинома на панкреаса
д-р Росица Кръстева

			
(15’) 	Хирургичното лечение при колоректален карцином –
д-р Емил Филипов
(20’) 	Лекарствено лечение при колоректален карцином –
д-р Десислава Джорова
(20’) 	Лъчетерапия на карцином на ректума
проф. Иглика Михайлова
(25’) 	Мястото на кардиоонкологията при ГИ тумори
доц. Мария Димова
СЪБОТА (29.01.2022)
Модератори:

проф. Борислав Георгиев и доц. Наталия Чилингирова

9.00–9.30
Научна сесия Прецизна онкология
(30’) 	Основни диагностични методи в молекулярната
онкопатология. Основни генетични диагностични
биомаркери при солидни тумори
д-р Елица Бечева-Крайчир
9.30–10.30
Научна сесия Карцином на простатата
(20’) 	Клиника, диагностика и хирургично лечение на
карцинома на простатата
доц. Владислав Дунев
(20’) 	Лъчелечението при карцинома на простата
д-р Димитър Кацаров
(20’) 	Мястото на кардиоонкологията при карцинома на
простатата
доц. Мария Димова
10.30–11.00 	Научен мини-симпозиум Нова перспектива за
пациентите с локално авансирал или метастатичен
уротелен карцином
		
доц. Наталия Чилингирова
11.00–11.10

Почивка

11.10–12.45
Научна сесия Карцином на гърдата
(20’) 	Диагноза на карцинома на гърдата –
гледната точка на патолога
д-р П. Дамянова
(20’) 	Хирургично лечение при карцином на гърдата
проф. Ташко Делийски
(20’) 	Лекарствено лечение при метастатичния карцином
на гърдата
доц. Ася Консулова
(20’) 	Мястото на кардиоонкологията при карцином
на гърдата
доц. Елена Димитрова
12.45–13.15

Обедна почивка

Модератори:

проф. Борислав Георгиев и доц. Наталия Чилингирова

13.15–13.45
Научна сесия Малигнен меланом
(30’) 	Диагноза и лечение на малигнения меланом
д-р Ива Гаврилова
13.45–14.30	
Научен симпозиум Имуномедиирани нежелани
лекарствени събития
доц. Наталия Чилингирова
14.30–15.15	
Научен симпозиум
		Приложение на Etamsylate в онко-гинекологичната
практика
д-р Росен Петров
		Лечение на анемия и железен дефицит в онкологията с
Ferric Derisomaltose
д-р Жанин Стоянова
15.15–16.10
Научна сесия Карцином на бял дроб
(20’) 	Иновативни терапии в лечението на белодробния
карцином
доц. Наталия Чилингирова
(30’) 	Кардиоонкология при белодробния карцином
доц. Илияна Петрова

16.10–16.20

Почивка

16.20–17.05 	Научен симпозиум Nintedanib – модулиране на
ангиогенезата при аденокарцином на белия дроб
		
доц. Наталия Чилингирова
17.05–17.30	
Научен мини-симпозиум Кардиопротекция с бетаблокери при химиотерапия
проф. Борислав Георгиев
17.30–19.00
Научна сесия Кардиоонкология (част 2)
(45’) 	Ехокардиографията при стартиране
и в хода на онкотерапията
д-р Искра Байрактарова
(45’) 	ЕКГ мониториране при химио- и лъчетерапия
д-р Милко Стоянов
НЕДЕЛЯ (30.01.2022)
Модератори:

проф. Борислав Георгиев и доц. Наталия Чилингирова

9.00–10.30
Научна сесия Онкохематология
(25’) 	Клонални плазмоклетъчни заболявания (пресечните
точки между миелома и амилоидозата)
проф. Маргарита Генова, д-р Лидия Гърчева
(25’) 	Трансплантация на хемопоетични стволови клетки
(същност, видове, усложнения, кардиологични аспекти)
д-р Красен Венков
(25’) 	Клоналната хемопоеза: кръстопът на малигнените
хемопатии и сърдечно-съдовите заболявания
проф. Маргарита Генова
10.30–11.40
Научна сесия Кардиоонкология (част 3)
(40’) 	Такоцубо синдром при пациенти
с онкологични заболявания
д-р Васил Василев
(30’) 	Перикардити и перикардна тампонада при пациенти с
карцином
проф. Елина Трендафилова
11.40–11.50

Почивка

11.50–12.20 	Научен симпозиум Химиопротекция с растителни
полифеноли
проф. Георги Момеков, проф. Деница Момекова
12.20-13.40

Научна сесия Клинична фармация и фармакотерапия

Модератори:

проф. Борислав Георгиев и проф. Георги Момеков

(30’) 	Тумор-индуцираната ангиогенеза под прицел –
значимост за туморната биология, потенциални
молекулни мишени и възможности за фармакологична
модулация
проф. Спиро Константинов
(25’) 	Моноклонални антитела, аптамери и други високомолекулни модулатори на VEGF-зависимите
проангиогенни сигнални каскади
проф. Георги Момеков
(25’) 	Тирозинкиназни инхибитори и други малки молекули с
антиангиогенна активност
проф. Спиро Константинов
13.40

Закриване на конференцията

