НАУЧНА ПРОГРАМА
Петък, 29 ноември 2019

13.00–13.50

Регистрация

13.50–14.00

Откриване

Научна сесия Кардиоонкология
(съвместно със съдови хирурзи и ангиолози)
Модератори: проф. Детелина Луканова
проф. Мария Цекова
●● Венозен тромбоемболизъм при пациенти с карциноми
проф. Детелина Луканова (НКБ, София)
●● Остър коронарен синдром при карциноми
д-р Венцислав Григоров (НКБ, София)
●● Лъчетерапия и сърдечно-съдови заболявания
д-р Георги Владимиров (НКБ, София)
14.00–15.30

Научен симпозиум Вазодилатативни бетаблокери при артериална хипертония и ...
(с подкрепата на Берлин-Хеми/А. Менарини България)
Модератор: Проф. д-р Елина Трендафилова
●● Ползи за пациента отвъд антихипертензивния - от
клиничната практика
д-р Йосиф Пейчев
●● Хипертония, метаболитен синдром и бета-блокер
д-р Владимир Владов
15.35–16.35

16.35–17.00

Кафе пауза

Научна сесия Диабет и сърдечна
недостатъчност
(съвместно с ендокринолози)
Модератор: проф. Нина Гочева
●● Диабетна кардиомиопатия
проф. Нина Гочева (НКБ, София)
17.00–18.00

●● Антидиабетни медикаменти и сърдечна недостатъчност
д-р Невена Чакърова (УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”,
София)
●● Новите европейски препоръки за диагностика и
поведение при диабет, предиабет и сърдечно-съдови
заболявания
доц. Иван Груев (НМТБ „Цар Борис III“)
Събота, 30 ноември 2019

09.00–11.00

Научна сесия Интензивната терапия –
екипна дейност
Посвещава се на 50-тата годишнина от създаването на
първото интензивно кардиологично отделение в страната и
на проф. Серафим Попниколов.

Модератори: проф. Мария Цекова
доц. Евелина Пазванска
●● Контраст-индуцирана нефропатия
д-р Илияна Петрова (НКБ, София)
●● Дисметаболитна и контрастна енцефалопатия
доц. Милена Миланова (МБАЛНП „Св. Наум“, София)
●● Кървене при спешни състояния – поведение и
неутрализиращи средства
доц. Евелина Пазванска (IV МБАЛ, София)
●● Новости при двойната антитромбоцитна терапия при
Остър коронарен синфром
проф. Мария Цекова (МУ, Плевен)

11.00–11.30

Кафе пауза

Научна сесия Емболичен мозъчен инсулт
(съвместно с невролози)
Модератори: проф. Параскева Стаменова
проф. Елина Трендафилова
●● Оценка на риска от мозъчен инсулт при предсърдно
мъждене – антитромбозна терапия при умерен риск
проф. Елина Трендафилова (НКБ, София)
11.30–13.00

●● Грижа за пациентите с инсулт в острата и след острата
фаза
проф. Параскева Стаменова (МБАЛНП „Св. Наум“, София)
●● Тромбоза на мозъчните вени и дуралните синуси
доц. Милена Миланова (МБАЛНП „Св. Наум“, София)

13.15–13.45

13.50–14.50

Модератор:

Научен симпозиум 10 години традиция и
иновации в антикоагулацията
(с подкрепата на Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и
Ко КГ – клон България)
●● Праксбайнд в реалната практика – при кого, как и защо
доц. Евелина Пазванска
Научен симпозиум Новости в антикоагулацията
(с подкрепата на Пфайзер Люксембург САРЛ
клон България)
проф. Борислав Георгиев
●● Новости в приложението на НОАК при кардиоверсияо и
аблация-проучванията EMANATE и AXAFA
д-р Милко Стоянов (НКБ, София)
●● Препоръки в приложението на антикоагулантната
и антиагрегатна терапия при стентирани пациенти
с предсърдно мъждене. Сравнителен анализ на
проучванията с НОАК
проф. Елина Трендафилова (НКБ, София)

15.00–16.30 Научна сесия Ритмология
Модератори: проф. Тошо Балабански
доц. Сотир Марчев
●● Катетърна аблация при предсърдно мъждене – спорни и
безспорни индикации
д-р Милко Стоянов (НКБ, София)
●● Флекаинид на практика
доц. Сотир Марчев (УМБАЛ „Сърце и мозък“, Плевен)
●● Новите европейски препоръки за лечение на надкамерни
тахикардии
проф. Тошо Балабански (НКБ, София)

●● Хирургична аблация при аритмии: опитът на НКБ
д-р Мартин Иванов (НКБ, София)

16.30–17.00

Кафе пауза

Научен симпозиум Сърдечна недостатъчност
и аритмии
(с подкрепата на Актавис – компания на Тева)
Модератор: проф. Тошо Балабански (НКБ, София)
●● Минералкортикоидни рецепторни антагонисти и
кардиопротекция при сърдечна недостатъчност
проф. Елина Трендафилова, (НКБ, София)
●● Предсказващи фактори за внезапна сърдечна смърт
проф. Тошо Балабански, (НКБ, София)
17.00–18.00

Научна сесия Новости от Европейския
конгрес по кардиология –
новите европейски препоръки
Модератори: проф. Елина Трендафилова
проф. Борислав Георгиев
●● Препоръки за диагноза и лечение на хронична коронарна
болест
д-р Елена Димитрова (НКБ, София)
●● Препоръки за диагноза и лечение на дислипидемиите
проф. Борислав Георгиев (НКБ, София)
●● Препоръки за диагноза и лечение на венозен
тромбемболизъм
доц. Лилия Демиревска (ВМА, София)
18.10–19.40

19.40

Закриване на конференцията

