ПЪРВА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ
КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА
В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ
ДЪЛГОЛЕТНИЦИ

30 МАРТ – 1 АПРИЛ 2018
зала Витоша
Интер Експо Център
СОФИЯ

Фондация „Академия кардиология”, Фондация „Логартис”, Арбилис – издател
на списанията „Наука Кардиология”, „Наука Ендокринология”, „Наука Пулмология”,
„Наука Фармакология” и „Наука Инфектология и Паразитология”
съвместно с
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България,
Българско научно дружество по фармация,
Български фармацевтичен съюз
организират
Научно-практическа конференция
Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници
Целта на конференцията е да се обсъждат профилактичните, диагностичните и лечебните подходи при хората над 75-годишна възраст. Темата е засягана инцидентно на
научни форуми и наша цел е на ежегодни конференции да се дискутират всички аспекти на
здравеопазването в старческа възраст и при дълголетници.

ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ
През последните години се установява трайна тенденция към застаряване на населението в Европа. Според класификацията на Световната здравна организация лицата
между 75 и 89 години са в групата на старите хора (старческа възраст), а тези над 90 години са дълголетници. Лекарите се срещат ежедневно с пациенти в напреднала и старческа възраст. Доброто познаване на проблемите на старите хора може да подобри здравния им статус, да създаде условия за по-добър и качествен живот.
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Проф. Мария Орбецова

Доц. Румяна Симеонова

УМБАЛ „Св. Георги“,
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Фармацевтичен факултет,
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Доц. Борислав Георгиев

Иван Батаклиев

Национална кардиологична
болница, София

Арбилис ООД, София

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
Петък, 30 март 2018
14.30–14.45
Откриване на конференцията
14.45–16.45
Научна сесия Социално-медицински и деонтологични проблеми
в старческата възраст
Модератор: член-кор. проф. Мила Власковска
14.45–15.15 Дефиниция на старческата възраст. Епидемиология
член-кор. проф. Мила Власковска
15.15–15.45 Социално-медицински аспекти в старческата възраст
проф. Цекомир Воденичаров
15.45–16.15 Проект „Геномът на българския столетник“.
Генетика на стареенето
Любомир Балабански
16.15–16.45 Ренин-ангиотензин-алдостеронова система в
старческата възраст
проф. Сабина Захариева

17.15–18.00
Научна сесия Сърдечно-съдови заболявания в старческа възраст
(част 1)
Модератор: доц. Борислав Георгиев
17.15–17.35 Ефекти на стареенето върху сърдечно-съдовата система
д-р Венцислав Григоров
17.35-18.00 Хронична сърдечна недостатъчност при стари хора
д-р Лилия Демиревска

18.00–19.00
Научен симпозиум
АНТИХИПЕРТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ –
БЕТА-БЛОКЕР И/ИЛИ ДИУРЕТИК?
Модератор: проф. Боряна Делийска
•
•

Бета-блокери при възрастни пациенти. Добри клинични практики
доц. Борислав Георгиев
Диуретик индуцирана хипокалиемия. Връзка: доза-риск
проф. Боряна Делийска

19.00–20.00
Научен симпозиум
ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ СПЕЦИАЛЕН ПОДХОД И ГРИЖИ
(с подкрепата на Берлин-Хеми/ А. Менарини България)
Модератор: доц. Борислав Георгиев
•
•

•

Хронична сърдечна недостатъчност при стари хора
д-р Лилия Демиревска
Проучването SENIORS и мястото на небиволол при сърдечна
недостатъчност
доц. Борислав Георгиев
доц. д-р Даниела Попова

Събота, 31 март 2018
9.00–10.45
Научна сесия Сърдечно-съдови заболявания в старческа възраст
(част 2)
Модератори: доц. Атанас Ангелов и доц. Борислав Георгиев
9.00–9.20 Коронарна болест на сърцето при стари хора
д-р Александър Александров

9.20–9.45 Frailty-синдром при болни със сърдечно-съдови
заболявания
доц. Атанас Ангелов
9.45–10.05 Синкоп при стари хора
д-р Милко Стоянов
10.05–10.30 Ортостатизъм
д-р Георги Владимиров

11.00–12.00
Научен симпозиум
ПЕРОРАЛНА АНТИКОГУЛАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ИНСУЛТА ПРИ
ПАЦИЕНТИ В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ С ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
(с подкрепата на Пфайзер)
Модератор: доц. Борислав Георгиев
•
•

11.00–11.30 Предсърдно мъждене в старческа възраст
д-р Милко Стоянов
11.30–12.00 Антикогулация и профилактика на инсулта при
пациенти в старческа възраст с предсърдно мъждене
доц. Борислав Георгиев

12.00–12.30
Научен симпозиум
АНТИХИПЕРТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 80 ГОДИНИ –
ИЗБОР НА ЛЕЧЕНИЕ
(с подкрепата на Сандоз)
•

12.00–12.15 Диуретици и калциеви антагонисти в терапията на
стари хора с артериална хипертония

•

доц. Борислав Георгиев
12.15–12.30 Диуретична терапия в старческата възраст
доц. Румяна Симеонова

12.30–13.30
Научен симпозиум
КОМОРБИДНОСТИ ПРИ АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ В СТАРЧЕСКА
ВЪЗРАСТ И ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(с подкрепата на Алвоген)
Модератор: доц. Борислав Георгиев
12.30–12.55 Коморбидности при стари хора с артериална хипертония
доц. Атанас Ангелов
12.55–13.20 Лекарствени взаимодействия при стари хора с
хипертония
проф. Георги Момеков
13.20 Дискусия

14.00–16.00
Научна сесия Хранене в старческата възраст. Фармакотерапия
в старческата възраст и полифармация
Модератори: проф. Георги Момеков и доц. Даниела Попова
14.00–14.30 Хранене в старческата възраст – актуални проблеми
доц. Даниела Попова
14.30–14.50 Хранителен статус и хранителен прием при лица
над 80-годишна възраст
доц. Лалка Рангелова, проф. Веселка Дулева, проф. Пламен Димитров
14.50–15.20 Полифармация
проф. Георги Момеков
15.20–15.50 Фармакодинамика в старческа възраст

доц. Румяна Симеонова
15.50–16.20 Билки в старческа възраст
доц. Параскев Недялков

16.30–17.15
Научен симпозиум
Инконтиненция и болести на простатата
17.30–18.30
Научен симпозиум
ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕРАПИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ В
СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ
(с подкрепата на Актавис)
18.45–19.30
Научна сесия Нефрологични аспекти на старческа възраст
(с подкрепата на Бьорингер Ингелхайм)
Модератор: проф. Боряна Делийска
18.45–19.10 Стареещ бъбрек
проф. Боряна Делийска
19.10–19.30 Водно-електролитни промени при стари хора
доц. Ненчо Ненчев

Неделя, 1 април 2018
9.00–11.00
Научна сесия Ендокринни заболявания в старческа възраст
Модератор: проф. Мария Орбецова
9.00–9.30 Захарен диабет при стари хора
проф. Мария Орбецова
9.30–10.00 Заболявания на щитовидната жлеза в старческа възраст
доц. Боян Нончев
10.00–10.30 Остеопороза при стари хора: неизбежен спътник или
нежелан гост?
д-р Николай Ботушанов
10.30–11.00 Соматопауза
проф. Мария Орбецова

11.30–13.00
Научна сесия Неврологични заболявания в старческа възраст
Модератор: проф. Димитър Масларов
11.30–12.00 Съдови когнитивни нарушения
проф. Димитър Масларов
12.00–12.30 Лечението на болката в старческа възраст:
фармакодинамични и фармакокинетични промени в организма,
повлияващи полза/риск отношението на различни групи аналгетици
члeн-кор. проф. Мила Власковска
12.30–13.00 Нарушения на съня: Безсъние
проф. Иван Стайков

13.00
Закриване на конференцията

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Научно-практическата конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст
и при дълголетници” ще се проведе в:
Интер Експо Център, гр. София
бул. „Цариградско шосе” 147
Зала Витоша и конферентно фоайе, ет. 2

◊

КАК ДА СТИГНА ДО СЪБИТИЕТО
Със Софийското метро – линия 1 по маршрута в посока Летище София, метростанция
Интер Експо Център – Цариградско шосе.

◊

Автобусна линия, осигуряваща директен достъп до конферентния център: 114.

ПАРКИНГ
Ако имате карта за всички линии на градския транспорт, паркингът е безплатен в рамките
на работното време на метрото. Ако имате еднократен билет, престоят до 2 часа е безплатен,
а всеки започнат час след втория се заплаща по 0.50 лв. Цената за паркиране без ползване на
метро е 1 лв. на час.
РЕГИСТРАЦИЯ
На www.events.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 23 март 2018 г.
Вашата регистрация е валидна, ако за Вас е заплатена и регистрационна такса в размер на
30.00 лв.
ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
Конферентен хотел*
Best Western Hotel Expo
Хотел NOVOTEL

Единична стая
260 лв.
260 лв.

Двойна стая
310 лв.
310 лв.

*Цените за настаняване са на помещение и включват: две нощувки със закуска.
За хотелско настаняване се свържете с организатора www.events.arbilis.com
Организаторите не поемат ангажимент за хотелско настаняване след изчерпване на стаите.

ОРГАНИЗАТОР

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
Първа научно-практическа конференция
КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА
В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ
30 март – 1 април 2018 г., зала Витоша, Интер Експо Център, София

Персонална информация
Име ........................................................................................................................................................................
Презиме ................................................................................................................................................................
Фамилия.................................................................................................................................................................
ЕГН ...................................................... УИН ...............................................Научно звание ..................................
Специалност .........................................................................................................................................................

Домашен адрес
п. код ............. гр. .................................................. област ................................. община .................................
ж. к. ......................................................................... ул. ........................................................................ № ..........
бл. ........ вх. ........ ет. ...... ап. ......... GSM .................................... тел. код ........... дом. тел. .........................
e -mail ....................................................................................................................................................

Служебен адрес
п. код ............. гр. ............................................... област ................................. община .....................................
ж. к. ...................................................................... ул. ............................................................................... № ........
бл. .......... вх. .............. ет. ........ ап. ........ Здр. заведение .................................................................................
Клиника (отдел., ДКЦ) ..........................................................................................................................................
Длъжност .............................................................................................................................. тел. код .............
служ. тел. . ............................................................ факс . .......................................................................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,
Арбилис има традиция в прилагането на най-високите етични стандарти в своята търговска практика. Тъй като
ние ценим професионалното отношение с Вас, желаем да Ви уведоми, че Арбилис е ангажирано с опазването на поверителността и сигурността на Вашите лични данни, в съответствие с цялото приложимо законодателство и
корпоративните политики на Арбилис. Във връзка с това моля прочетете и ако сте съгласни подпишете следното:
Заявявам, че доброволно съм предоставил/а информацията за себе си, представляваща лични данни и друга необходима информация, както и че не възразявям същата да се обработва от организаторите и да се предоставя за организационни и статистичиски цели. В случай, че желая по което и да е време да променя или залича предоставените
от мен данни, Арбилис ще извърши това след като бъде уведомено за това мое желание.
Дата: …...............................

С уважение: .......................................
(подпис)

Благодарим за отделеното време, като се надяваме организираният форум да е полезен за Вас.

