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Пета научна конференция 
Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или 

емпиричен подход 
16-18 декември 2022 

Виртуална конференция 
 

НАУЧНА ПРОГРАМА 
 

16 декември 2022 (петък) 
15.00-15.05 
Откриване на конференцията 
 
15.05-15.40 
Научна сесия Тютюнопушене – как да се справим с проблема? 
Лектор: проф. Борислав Георгиев 
 
15.40-16.20 
Научна сесия Бременност – ендокринни и метаболитни промени 
Лектор: д-р Мария Бояджиева 
 
16.20-17.15  
Научна сесия Белодробна хипертония  
Модератор: доц. Елена Димитрова 
(30‘) Белодробна артериална хипертония - новости от препоръките на Европейското 
кардиологично дружество от 2022 година - доц. Елена Димитрова 
(20‘) Приложение на препоръките в практиката - клинични случаи - д-р Мила Пенева  
 
17.15-18.00 
Научен симпозиум Предимства на фиксираната комбинация atorvastatin/ezetimibe в 
лечението на дислипидемии при пациенти с висок сърдечно-съдов риск (с подкрепата на 
Egis) 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 
(10’) Възможности на фиксираната комбинация аторвастатин/езетимиб за дългосрочен 
контрол на липидите и придържане на пациента 

проф. Борислав Георгиев 
(15’) Клиничен случай на пациент с ОКС и дислипидемия 

проф.Елина Трендафилова 
(15’) Първична профилактика с аторвастатин/езетимиб при пациент с фамилна 
хиперхолестеролемия – клиничен случай  

проф. Людмила Владимирова – Китова 
(5’) Дискусия 
 
18.00-19.00 
Научна сесия Клинична фармация и фармакология (част 1) 
Модератор: проф. Георги Момеков 
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(30‘) Обезболяващи ОТС продукти – ползи и рискове – гл.ас. Любомир Маринов 
(30‘) Сънотворни и дневни успокоителни – гл.ас. Деница Стефанова 
 

 
17 декември 2022 (събота) 

9.00-11.00 Научна сесия Атлети и сърдечно-съдови заболявания 
Модератори: проф. Борислав Георгиев и проф. Георги Момеков 
(45’) Спортно сърце и скрининг при спортисти за сърдечно-съдови заболявания - д-р Милко 
Стоянов 
(45’) Спорт и добавки – има ли риск за потребителя – гл.ас. Йордан Йорданов 
(30’) Оценка на тренираността при елитни спортисти- д-р Любомир Младенов  
 
11.00-12.15 Научна сесия Какво пропускаме при атеросклеротичната болест? 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 
(40‘) Принципи на оценка и диагностика на гръдната болка - доц. Лилия Демиревска 
(35‘) Стъпка по стъпка в диагностиката и поведението при при пациенти със статин-
асоциирани мускулни симптоми - доц. Илияна Петрова  
 
12.15-13.00 Научен симпозиум Първична профилактика при дислипидемия  
Модератор: проф. Борислав Георгиев 
(25`) Рискови пациенти без доказана атеросклеротична болест – проф. Борислав Георгиев 
(20`) Питавастатин – предимства и клинично приложение – проф. Елина Трендафилова 
 
13.00-13.30 обедна почивка 
 
13.30-14.00 Научна сесия ЕКГ диагностика 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 
(30‘) Диференциална диагноза на левокамерната хипертрофия - доц. Мария Димова 
 
14.00–14.45 
Научен симпозиум Тютюнопушене и здраве на устната кухина – възможности и 
алтернативи   
Профилактика и намаляване на риска от ефектите на тютюнопушенето върху здравето на 
устната кухина 
д-р Димитър Ковачев 
 
14.45–16.30 
Научна сесия Клинична фармация и фармакология (част 2) 
Модератор: проф. Георги Момеков 
(60’) Лечебните растения в България – от емпиричните данни до клиничната практика – доц. 
Параскев Недялков 
(45’) Растителни продукти с приложение при млади хора – гл.ас. Александър Шкондров 
 
16.30-17.30 Научна сесия Интервенционално лечение на големите кръвоносни съдове 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 
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(30‘) Интервенционално лечение на дисекация на аортата при млади хора - д-р Александър 
Александров 
(30‘) Интервенционално лечение на аневризми на аортата при млади хора - д-р Георги 
Владимиров 
 
17.30-18.30 
Научна сесия Клинична фармация и фармакология (част 3) 
Модератори: проф. Георги Момеков и проф. Борислав Георгиев 
(30’) Съвременна класификация на антиритъмните медикаменти - механизми на действие и 
клинично приложение - д-р Милко Стоянов 
(30’) Лекарствени взаимодействия с антиритъмните медикаменти - проф. Георги Момеков 
 

18 декември 2022 (неделя) 
9.00–10.40 
Научна сесия Специфични проблеми в млaдата възраст 
Модератори: проф. Боряна Делийска и проф. Борислав Георгиев 
(20‘) Протеинурия в млада възраст - проф. Боряна Делийска 
(20‘) Кортикостероидите - приятел и/или враг – д-р Мария Костуркова  
(20‘) Метаболитен синдром - диагноза, лечение и свързани коморбидности - д-р Елена 
Маринова  
(20‘) Бъбречно-каменна болест. Обструктивна уропатия - д-р Лилия Стоянова  
(20‘) Особености и трудности при диагностицирането на възпалителните чревни заболявания 
- д-р Елена Панайотова 
 
10.45-12.00  
Научна сесия Съдова хирургия и ангиология - специфични проблеми в млaдата възраст  
Модератори: проф. Борислав Георгиев и доц. Наделин Николов 
(20‘) Миниинвазивни интервенции при варикозни вени – д-р Бойка Стоянова 
(25‘) Склеротерапия при начален стадий на варикозна болест - проф. Детелина Луканова 
(30‘) Лечение на тазово-застойна болест при жени и на варикоцеле - доц. Наделин Николов 
 
12.00-12.45 
Научна сесия Клинична фармация и фармакология (част 4) 
Модератори: проф. Георги Момеков и проф. Борислав Георгиев 
(45‘) Фармакотерапият на малигнените хематологични заболявания в млада и зряла възраст 
– проф. Спиро Константинов 
 
12.45 
Закриване на конференцията 


