VII НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

24–25
НОЕМВРИ 2017
х л Хилтън, София

НАУЧНА ПРОГРАМА
Петък, 24 ноември 2017
12:00
14:00–14:30

Общо събрание на БССА
Регистрация

14:30–16:15 Научна сесия „Сърдечна недостатъчност –
най-важното днес“
Модератори: проф. Стефан Денчев, проф. Федя Николов
1. Патогенетично лечение на сърдечна недостатъчност при болни
със систолна дифункция – стъпка напред
доц. Добромир Гочев

2. Сърдечна недостатъчност със запазена систолна функция –
има ли специфично лечение?
д-р Лилия Демиревска

3. Сърдечна недостатъчност и предсърдно мъждене
проф. Федя Николов

4. Качеството на живот – таргет на лечението при болни
със сърдечна недостатъчност
доц. Йото Йотов

5. Коморбидност при болни с хронична сърдечна недостатъчност
доц. Бранимир Каназирев

Дискусия

16:15–16:45

Кафе пауза

16:45–17:30 Научен симпозиум на тема „Ролята на
сърдечната честота в хода на сърдечно-съдовите
заболявания”
(с подкрепата на Мерк България)
17.30–18.15 Научен симпозиум на тема „Заедно в
грижата за пациента”
(с подкрепата на Бьорингер Ингелхайм)

18:15–19:00 Научна сесия „Ритъмни и проводни
нарушения – актуално състояние“
Модератор: проф. Тошо Балабански
1. Камерни аритмии – медикаментозно лечение, кардиовертер
дефибрилатор или аблация
проф. Тошо Балабански

2. Съвременно състояние на постоянната електрокардио-стимулация
д-р Ивайло Кожухаров

Дискусия

Събота, 25 ноември 2017
09:00–10:20 Научна сесия „Интензивната терапия –
екипна дейност“
Модератори: доц. Милена Миланова, проф. Стефан Денчев
1. Лечение на остра сърдечна недостатъчност –
неуспехът на теоретичните предпоставки
проф. Стефан Денчев

2. Артериална хипертония при остър мозъчен инсулт
проф. Параскева Стаменова, доц. Милена Миланова

3. Коморбидност и прогноза при пациентите, хоспиталзирани
с остро възникнали ритъмни нарушения
д-р Величко Пенчев

4. Характеристика на пациентите, постъпващи в интензивно
кардиологично отделение в болница без инвазивна кардиология
доц. Мариана Господинова

10:20–10:30

Почивка

10:30–11:15 Научен симпозиум на тема „Захарен
диабет тип 2 – да променим хода на лечението като
намалим сърдечно-съдовия риск“
(с подкрепата на Ново Нордиск Фарма)
11:15–11:45 Кафе пауза

11:45–13:15

Научна сесия „Мозъчно-съдова болест”

Модератор: доц. Милена Миланова
1. Спонтанен мозъчен кръвоизлив – клинични особености
и новости в терапията
доц. Милена Миланова, д-р К. Господинов, д-р Д. Тасков

2. Церебрални исхемични лезии след катетърна аблация
проф. Тошо Балабански

3. Препоръки за лечение на болни със захарен диабет
и мозъчно-съдова болест
доц. Катя Тодорова

4. Съдови когнитивни нарушения и съдова деменция – диагностични
проблеми и терапевтични възможности
доц. Мая Дановска

Дискусия

13:15–13:45

Обедна почивка

13:45–14:30 Научен симпозиум на тема „Rivaroxaban –
новости в антикоагулацията и съдовата протекция“
(с подкрепата на Байер България)
14:30–16:00

Научна сесия „Съдова хирургия и ангиология”

Модератор: доц. Детелина Луканова
1. Диагностика и лечение на периферна артериална болест според
Ръководството на Европейското дружество по кардиология 2017
(I част)
доц. Детелина Луканова

2. Диагностика и лечение на периферна артериална болест според
Ръководството на Европейското дружество по кардиология 2017
(II част)
д-р Бойка Стоянова

3. Хибриден подход при лечение на пациент с ПАБ – клиничен случай
д-р Николай Вълчев

4. Оптимизация на сърдечно-съдовия риск
проф. Милена Станева

5. Инвазивно лечение на дълбока венозна тромбоза – клиничен случай
д-р Бойка Стоянова

6. Ролята на скрининга в превенцията на исхемичния инсулт
доц. Детелина Луканова

Дискусия

16:00–16:45 Научен симпозиум на тема „Cilostazol в
клиничната практика. Клинични случаи на пациенти с
ПАБ и claudicatio intermittence“
(с подкрепата на Актавис – компания на Тева)
16:45–17:15

Кафе пауза

17:15–18:30 Нови препоръки за лечение на сърдечни
заболявания – ESC (2017)
Модератори: проф. д-р Мария Цекова, дмн, проф. Диана Трендафилова
1. Препоръки за лечение на остър миокарден инфаркт
с елевация на ST сегмента
проф. Диана Трендафилова

2. Съвременни препоръки за лечение на придобити клапни пороци
д-р Явор Пейчев

3. Препоръки за двойна антиагрегантна терапия, 2017 г.
проф. д-р Мария Цекова, дмн

Дискусия

18:30

Закриване

