
Шеста научно-практическа конференция 
Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници  

Старостта е болест или съвкупност от болести 
24-26 февруари 2023 г. 

Виртуална конференция 
 

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 
 

Петък, 24 февруари 2023 
 

15.00 
Откриване на конференцията 
15.10-15.40 

Старческата възраст - демографски и епидемиологични данни 
проф. Борислав Георгиев 

 
15.40-17.40 
Научна сесия Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст 

(част 1) 
Модератор: проф. Борислав Георгиев  
(30‘)  Принципи на гериатричната оценка 

 доц. Мария Димова 
(30‘)  Психичен статус и неврологичен преглед 

Проф. Димитър Масларов 
(30‘)  Съвременни тенденции и предизвикателства при лечение на обеззъбения пациент в 

старческа възраст 
д-р Иван Десимиров  

(30‘) Здрави ли са привидно здравите стари хора – оценка на риска, скрита 
полиморбидност 
д-р Елена Костова 

 
17.45-18.30 
Научен симпозиум  
 
18.30-19.30 
Научна сесия Геронтофармация и фармакогеронтология 
Модератор: проф. Георги Момеков 
(30‘) Изправени пред полифармацията 

проф. Георги Момеков 
(30’) Мястото на лечебните билки при стари хора 

гл. ас. Александър Шкондров, проф. Георги Момеков 
 
 

Събота, 25 февруари 2023 
9.00-10.30 
Научна сесия Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст 

(част 2) 



Модератор: проф. Борислав Георгиев  
(30’) Остеоартрит 
 доц. Цветослав Георгиев 
(25’)  Принципи на гериатричната рехабилитация при нервно-мускулно-скелетни 

дисфункции и дефицити 
 проф. Ивет Колева 
(20’) Кинезитерапия и ерготерапия при Паркинсонизъм 
 проф. Ивет Колева 
 
10.30-12.15 
Научна сесия Кардиогеронтология (част 1) 
Модератор:  
(30‘)  Frailty в кардиологията 

д-р Весела Тодорова  
(30‘) Frailty и предписване на перорални антикоагуланти при възрастни с предсърдно 

мъждене 
д-р Милко Стоянов 

(40‘) Артериална хипертония и аортна стеноза 
д-р Георги Владимиров 

 
12.15-13.00 
Научен симпозиум 
 

13.00-13.45 
Научен симпозиум 
 
13.45-14.30 
Обедна почивка 
 
14.30-15.30 
Научна сесия Кардиогеронтология (част 2) 
Модератор: проф. Елина Трендафилова 
(30‘) Интервенции при болести на аортна клапа в старческа възраст  

д-р Александър Александров 
(30’)  Антикоагуланти при болни със стабилна коронарна болест в старческа възраст 
 проф. Елина Трендафилова 
 
15.30-16.15 
Научен симпозиум  
 
16.15-17.00 
Научен симпозиум 
 
17.15-18.30 
Научна сесия Геронтоангиология 
Модератор:  
(30’) Лимфен дренаж и лимфна стаза в напреднала и старческа възраст  



д-р Ралица Николаева  
(40’) Калцинозата в артериите при хора над 80 г., при болни на хемодиализа и при 

диабетици 
Проф. Детелина Луканова 

 (30’) Интервенции срещу оперативно лечение на болестите на големите кръвоносни 
съдове в старческа възраст 
доц. Наделин Николов 

 
18.30-19.15 
Научен симпозиум 
 

Неделя, 26 февруари 2023 
9.00-10.15 
Научна сесия Болка при стари хора 
Модератор: проф. Георги Момеков 
(35’) Болките при стари хора и медикаментозно повлияване 

акад. проф. Иван Миланов 
(40’)  Лекарствена безопасност при фармакотерапия на болкови синдроми в старческа 

възраст 
гл. ас. Любомир Маринов, проф. Георги Момеков 

 
10.15-11.00  
Научен симпозиум 
 
11.00-12.30 
Научна сесия Специфични проблеми в старческата възраст (част 1) 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 
(30’) Нарушения на съня в старческа възраст 

доц. Милена Миланова, д-р Димитър Тасков 
(30’) Когнитивни промени при нормално и патологично стареене 

акад. проф. Лъчезар Трайков 
(30’) Депресия в старческа възраст (Depression) 

доц. Георги Панов  
 
12.30-13.15 
Научен симпозиум  
 
13.15-13.45 
Обедна почивка 
 
13.45-15.15 
Научна сесия Специфични проблеми в старческата възраст (част 2) 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 
(30‘) Инконтиненция на урината в старческа възраст 

проф. Боряна Делийска 
(45‘) Стареене на бъбрека и бъбречни заболявания в старческата възраст 

проф. Атанас Кундурджиев 



 
15.15-16.45 
Научна сесия Специфични проблеми в старческата възраст (част 3) 
Модератор:  
(30’) Основни причини за нарушеното зрение в старческата възраст. Всичко ли е 

"катаракта"? 
 Проф. Ива Петкова 
(30’) очаква се потвърждение 
(30’) Токсичност на противотуморната терапия при по-старите пациенти (Toxicity of Cancer 

Therapies in Older Patients) 
проф. Борислав Георгиев 

(30‘) Стареене на стомашно-чревната система и нарушения в долния гастроинтестинален 
тракт 

 д-р Елена Панайотова 
 
17.15 
Закриване на конференцията 


