ОТ НАУКАТА ДО
ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ

съвместно с
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България
Българска асоциация по сексуална медицина
Българско научно дружество по фармация
Български фармацевтичен съюз

5 – 8 октомври 2017 г.
х-л Мелиа Гранд Ермитаж
кк Златни пясъци

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
ЧЕТВЪРТЪК, 5 ОКТОМВРИ 2017
Зала 1
17.00–17.10 – Откриване
17.10–18.30
Научна сесия Дислипидемии


Дислипидемии – какво е новото в Европейските ръководства?
доц. Атанас Ангелов



Непоносимост към статини
доц. Людмила Владимирова-Китова



Езетимиб е между в терапията на дислипидемиите
проф. Нина Гочева

18.30–20.00
Научна сесия Диагностика и терапия в напреднала
и старческа възраст


Сърдечно-съдова терапия при стари хора – клинико-фармакологични
особености
проф. Георги Момеков, доц. Румяна Симеонова



Захарен диабет в напреднала и старческа възраст
проф. Мария Орбецова



Стареещ бъбрек
проф. Боряна Делийска
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ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
ПЕТЪК, 6 ОКТОМВРИ 2017
9.00–10.30
Зала 1
9.00–10.30
Научна сесия Артериална хипертония (част 1)


Артериална хипертония – растящ проблем, определения, принципи на
измерване на артериалното налягане. Особени форми на артериална
хипертония
доц. Борислав Георгиев



Вариабилитет на артериалното налягане
доц. Елина Трендафилова



Артериална хипертония и бъбрек
проф. Боряна Делийска



Структурни промени при хипертония, водещи до ремоделиране
и аритмии. Профилактика и лечение на предсърдно мъждене при
артериална хипертония
д-р Милко Стоянов

Зала 2
9.00–10.30
Научна сесия Клинична фармация (част 1)
(съвместно с Българското научно дружество по фармация)
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Анализ на употребата и проучване на нагласите и
удовлетвореността от генеричните лекарства, действащи на
сърдечно съдовата система
проф. Генка Петрова, гл. ас. Зорница Миткова



Социална и икономическа тежест на ХОББ. Сърдечно-съдов риск
при болни с ХОББ
проф. Генка Петрова, д-р Йордан Димитров



Принципи на терапията при бременност и кърмене
проф. Славина Сурчева

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
Зала 3
9.00–10.30
Научна сесия Антиагреганти, вит. К-антагонисти и нови
антикоагуланти


Антиагрегантна терапия – мeханизми и място в терапията
д-р Добринка Динева



Какво трябва да знаем, за да прилагаме правилно
вит. К-антагонистите? Аценокумарол – най-масовият перорален
антикоагулант в България
д-р Евелина Дончева



Взаимодействия с храни и лекарства на антиагрегантите и
антикоагулантите
доц. Румяна Симеонова

11.00–13.00
Зала 1
11.00–13.00
Научна сесия Сърдечна недостатъчност (част 1)


Дефиниция и класификация на сърдечната недостатъчност, 2016
доц. Борислав Георгиев



Алгоритъм за диагностика на хроничната сърдечна недостатъчност,
2016. Диагноза на сърдечната недостатъчност със запазена и с
гранично потисната левокамерна фракция на изтласкване
доц. Бранимир Каназирев



Лечение на сърдечната недостатъчност с потисната левокамерна
фракция на изтласкване (АСЕ-инхибитори, бета-блокери
и минералкортикоидни рецепторни антагонисти)
доц. Добромир Гочев



Сърдечна недостатъчност в детска възраст
доц. Лъчезар Маринов
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ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
Зала 2
11.00–13.00
Научна сесия Клинична фармация (част 2)
(съвместно с Българското научно дружество по фармация)


PCSK9-инхибитори – механизъм на действие и ефекти върху
LDL-холестерола
доц. Людмила Владимирова-Китова



Натриеви канали и миокард
– Натриеви канали – таргети на терапия. Механизъм на
действие на ранолазин
проф. Георги Момеков
– Ранолазин като антиисхемичен медикамент
доц. Борислав Георгиев



Бета-рецептори, бета-блокери и миметици
проф. Георги Момеков

Зала 3
11.00–13.00
Научна сесия Хемостаза и тромбоза.
Антитромбоцитна терапия и антикоагулация


Качество на антикоагулантния контрол (TTR) при
пациенти на хронична терапия с аценокумарол –
тригодишно наблюдение
д-р Евелина Дончева



Лабораторни измервания при директни орални антикоагуланти –
приложимост за клиничната практика
проф. Ива Паскалева



Терапевтичен отговор към двойна антиагрегантна терапия –
разграничителни стойности за оптимален антиагрегантен
ефект – 8-годишен опит в НКБ
д-р Добринка Динева

Зала 4
11.00–13.00
Научно-практическа сесия Представяне и обсъждане на клинични
случаи – диагностични подходи
(съвместно с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България)

6

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
14.00–16.15
Зала 1
14.00–16.15
Научна сесия Кардиоендокринология


Нови медикаменти в лечението на захарен диабет тип 2
д-р Боян Нончев



Синдром на поликистозните яйчници – метаболитен риск
проф. Мария Орбецова



Eндокринни хипертонии при заболявания на хипофизата
доц. Атанаска Еленкова



Eндокринни хипертонии при заболявания на надбъбречните жлези
д-р Йоанна Матрозова



Артериална хипертония при менопаузни жени
проф. Сабина Захариева

Зала 2
14.00–14.45
Научен симпозиум Съвременна антитромботична терапия
14.45–15.45
Научен симпозиум

Зала 3
Платформа Превенция
14.00–14.40
Научна сесия Хранително поведение


Нарушение в хранителното поведение – анорексия и булимиа нервоза
доц. Даниела Попова

14.40–15.25
Научна сесия Най-ранна профилактика на липидния риск


Най-ранна профилактика на липидните нарушения с фитостатина
Профихол форте
доц. Борислав Георгиев
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ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
15.25–16.10
Научна сесия Полипил в профилактиката на сърдечно-съдовите
заболявания


Полипил в профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания.
Първият Полипил в България – нова терапевтична стратегия
доц. Борислав Георгиев

Зала 4
14.00–16.00
Курс ЕКГ – ритъмни и проводни нарушения
(електронна система за гласуване)
д-р Милко Стоянов

16.15–18.00
Зала 1
16.15–17.15
Научен симпозиум Белодробна хипертония и белодробен
тромбоемболизъм
17.20–17.50
Научна сесия Противогрипна ваксинация при рисково болни групи


Грип, хронични сърдечно-съдови заболявания и Vaxigrip Tetra
(новата 4 валентна ваксина на Sanofi Pasteur)
доц. Борислав Георгиев

Зала 2
16.30–18.00
Научна сесия Съдова хирургия и ангиология (част 1)
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Съвременно лечение на дълбока венозна тромбоза
д-р Наделин Николов



Артериална тромбоза
проф. Веселин Петров



Антикоагулантна и антитромбоцитна терапия при болести
на периферните съдове
доц. Детелина Луканова

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
Зала 3
16.30–17.30
Научен симпозиум Нови хоризонти в лечението на сърдечната
недостатъчност


Пробив в лечението на сърдечната недостатъчност с ARNI
доц. Борислав Георгиев



„Кой“ и „защо“ трябва да се лекува с sacubitril/valsartan?
д-р Румен Йорданов

Зала 4
16.30–18.00
Научна сесия Ритъмни нарушения – етиология, клиника и лечение


Хипертония и аритмии
д-р Милко Стоянов



Камерни аритмии – медикаментозно лечение, аблация или хирургия
проф. Тошо Балабански



Аблация на предсърдно мъждене
д-р Милко Стоянов

18.15–19.15
Зала 1
18.15–19.15
Научен симпозиум
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ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
СЪБОТА, 7 ОКТОМВРИ 2017
9.00–10.30
Зала 1
9.00–10.30
Научна сесия Белодробна хипертония


ЕхоКГ при БАХ – скрининг на БАХ и проследяване на терапия
доц. Бранимир Каназирев



Белодробна артериална хипертония – венооклузивна болест и
хемангиоматоза
доц. Добромир Гочев



Портопулмонална хипертония – клас I белодробна хипертония
д-р Георги Владимиров

Зала 2
9.30–10.30
Научен симпозиум

Зала 3
9.00–10.30
Курс Как да се анализират резултатите от ехокардиографията
(електронна система система за гласуване)
доц. Бранимир Каназирев


Ехокардиографска оценка на пациента с артериална хипертония
д-р Лилия Демиревска

Зала 4
9.00–10.30
Научна сесия Съдова хирургия и ангиология (част 2)
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Болест или синдром на Рейно – открийте разликите
доц. Детелина Луканова



Терапевтичен подход при пациенти с болест на Бюргер
д-р Наделин Николов



Терапия на периферната артериална болест
доц. Детелина Луканова



Съвременни тенденции във флебохирургията
доц. Николай Дончев

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
Зала 5
9.00–10.30
Научно-практическа сесия Представяне и обсъждане на
клинични случаи – избор на терапия
(съвместно с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България)

11.00–13.00
Зала 1
11.00–12.00
Научен симпозиум Периферна артериална болест – диагноза,
препоръки, проследяване
12.00–13.00
Научен симпозиум Хиперурикемия и хипертония.
Място на фиксираните дозови комбинации


Хиперурикемията като метаболитен фактор затрудняващ контрола
на артериалното налягане
проф. Боряна Делийска



Място на фиксираните дозови комбинации при хипертония и
метаболитен синдром
доц. Борислав Георгиев

Зала 2
11.00–12.00
Научен симпозиум Белодробна хипертония


Класификация на БХ и видове БАХ
доц. Борислав Георгиев



Модерна терапия на БАХ
проф. Нина Гочева



Белодробна артериална хипертония при вродени сърдечни
малформации
проф. Маргарита Цонзарова

12.00–13.00
Лекция Превенция на захарния диабет тип 2 - Берлинската
декларация
проф. Здравко Каменов
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ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
Зала 3
11.00–13.00
Научна сесия Артериална хипертония (част 2)


Офисно и домашно измерено артериално налягане
доц. Добромир Гочев



J-крива при хипертония
доц. Елина Трендафилова



Хипертония и внезапна сърдечна смърт
проф. Тошо Балабански

Зала 4
11.00–13.00
Курс Основи на ЕКГ
(електронна система за гласуване)
д-р Милко Стоянов

Зала 5
11.00–13.00
Научно-практическа сесия Представяне и обсъждане на клинични
случаи – избор на терапия
(съвместно с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България)

14.00–17.15
Зала 1
14.00–15.00
Научен симпозиум Предиабет, хиперурикемия и артериална
хипертония – рискови фактори за ранна атеросклероза


Предиабет и метформин
доц. Даниела Попова



Контрол на пикочната киселина – контрол на сърдечно-съдови риск
проф. Боряна Делийска



Вазодилатативни бета-блокери и метаболитен синдром
доц. Борислав Георгиев

15.00–16.00
Научен симпозиум
16.15–17.15
Научен симпозиум Терапевтични подходи в лечението на диабет
тип 2 и заболявания на щитовидната жлеза
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ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
Зала 2
14.00–15.30
Научна сесия Сексуална медицина
(съвместно с Българската асоциация по сексуална медицина)




Болест на Пейрони
проф. Александър Хинев
Преждевременна еякулация
проф. Здравко Каменов
Нарушения на сексуалното желание и възбуда при жените
д-р Вера Карамфилова

15.45–17.15
Научна сесия Фамилна хиперхолестеролемия






Фамилна хиперхолестеролемия при деца и юноши
проф. Маргарита Цонзарова
Фамилна хиперхолестеролемия при възрастни
доц. Борислав Георгиев
Препоръки за медикаментозно лечение на фамилната
хиперхолестеролемия
доц. Людмила Владимирова-Китова
PCSK9-инхибитори – индикации за приложение и терапевтични
възможности
доц. Борислав Георгиев

Зала 3
14.00–16.00
Научно-практическа сесия Представяне и обсъждане на клинични
случаи – избор на терапия
(съвместно с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България)
16.15–17.15
Научна сесия Сърдечна недостатъчност (част 2)


Лечение на сърдечната недостатъчност със запазена левокамерна
фракция на изтласкване
д-р Лилия Демиревска



Лечение на сърдечната недостатъчност с гранично потисната
левокамерна фракция на изтласкване
д-р Александър С. Александров



Ритъмни и проводни нарушения при хроничната сърдечна
недостатъчност
д-р Милко Стоянов
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ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА


Други медикаменти за лечение на сърдечната недостатъчност
с потисната левокамерна фракция на изтласкване (ангиотензинрецепторни антагонисти, ARNI, ивабрадин, омега-3 и др.)
доц. Мария Негрева

Зала 4
14.00–17.15
Научна сесия Клинична фармация (част 3)
(съвместно с Българското научно дружество по фармация)


Избор на оптимална антихипертензивна терапия
– Механизъм на действие на антихипертензивните медикаменти
проф. Георги Момеков
– Препоръки за приложение на антихипертензивни медикаменти
при есенциална хипертония
доц. Борислав Георгиев



Лекарства, които могат да причинят или влошат еволюцията на
хроничната сърдечна недостатъчност
– Ефекти на медикаментите при сърдечна недостатъчност
доц. Борислав Георгиев
– Механизми на действие
чл.-кор. проф. Мила Власковска



Кардиотоксичност на антинеопластичните медикаменти
проф. Георги Момеков



Сърдечно-съдова безопасност на пероралните антидиабетни
медикаменти
проф. Мария Орбецова



Ефекта на цитохром Р450 метаболизма върху лекарствения отговор
проф. Славина Сурчева

17.30–19.30
Зала 1
17.30–18.30
Научен симпозиум Комбинирана терапия на артериалната
хипертония
18.30–19.30
Научен симпозиум Ролята на повишената
симпатикусова активност в хипертонията
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ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
НЕДЕЛЯ, 8 ОКТОМВРИ 2017
9.30–11.00
Зала 1
9.30–11.00
Научна сесия Клинична фармация и лекарствени взаимодействия
(съвместно с Българското научно дружество по фармация)


Ноцебо- и плацебо-ефект
чл.-кор. проф. Мила Власковска



Нутрицефтици
доц. Даниела Попова



Лечебни растения и сърдечно-съдова система
доц. Параскев Недялков



Лекарствени взаимодействия с билки и с хранителни добавки
доц. Румяна Симеонова



Омега-3 масните киселини в терапията на ССЗ
доц. Людмила Владимирова-Китова



Липидопонижаващи медикаменти (статини, езетимиб, фибрати) –
механизъм на действие и клинично приложение в терапията на
дислипидемиите
доц. Мария Негрева

Зала 2
9.30–11.00
Научна сесия Миокардити и кардиомиопатии


Миокардити – диагностика
д-р Александър Александров



Кардиомиопатии – клинични случаи

Зала 4
9.30–11.00
Курс Оценка на пациенти с предсърдно мъждене
(електронна система за гласуване)
д-р Георги Владимиров
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