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ПЕТЪК, 18 март 2022
 15.00–15.10  Откриване

 15.10–15.30   Обзор на сърдечно-съдовата фармакотерапия 
проф. Борислав Георгиев

15.30–17.00     Научна сесия Медикаменти, повлияващи 
ренин-ангиотензин-алдостероновата система

 Модератори: проф. Борислав Георгиев и проф. Георги Момеков
(15’)    Механизъм на действие на РААС-инхибиторите 

проф. Георги Момеков
(20’)   Клинично приложение на АСЕ-инхибиторите 

проф. Борислав Георгиев
(20’)   Клинично приложение на ангиотензин-рецепторните 

блокери (АРБ) 
доц. Елена Димитрова

(20’)   Клинично приложение на минералкортикоидните 
рецепторни антагонисти (МРА) 
доц. Лилия Демиревска

(15’)   Лекарствени взаимодействия с РААС-инхибитори 
проф. Георги Момеков

17.00–17.45   Научен симпозиум Моно и комбинирана терапия 
с Валсартан на Тева 
проф. Борислав Георгиев

17.55–18.55      Научна сесия Антиритъмни медикаменти      
Модератор: проф. Борислав Георгиев

(45’)   Механизми на действие и клинично приложение на 
антиритъмните медикаменти 
д-р Милко Стоянов

(15’)   Лекарствени взаимодействия с антиритъмните 
медикаменти 
проф. Георги Момеков

НАУЧНА ПРОГРАМА



СЪБОТА, 19 март 2022
 9.00–10.00  Научна сесия Бета-блокери
Модератори: проф. Борислав Георгиев и проф. Георги Момеков

(15’)   Механизъм на действие на бета-блокерите 
гл. ас. Любомир Маринов

(20’)  Клинично приложение на бета-блокерите 
проф. Елина Трендафилова

(15’)   Лекарствени взаимодействия с бета-блокери 
гл. ас. Любомир Маринов

10.00–11.00   Научна сесия Блокери на кациевите канали 
(калциеви антагонисти)

Модератор:  проф. Борислав Георгиев
(15’)   Механизъм на действие на калциевите антагонисти 

гл. ас. Йордан Йорданов
(20’)   Клинично приложение на калциевите антагонисти 

доц. Илияна Петрова
(15’)   Лекарствени взаимодействия с калциеви антагонисти 

гл. ас. Йордан Йорданов

11.00–11.45   Научен симпозиум Съвременните 
антихипертензивни фиксирани комбинации през 
погледа на кардиолога и фармаколога

Модератори: проф. Борислав Георгиев и проф. Георги Момеков
 Предимствата на съвременните антихипертензивни 
фиксирани комбинации – гледната точка на 
фармаколога 
проф. Георги Момеков
 Предимствата на фиксираната комбинация рамиприл/
амлодипин при хипертоници с метаболитни 
нарушения 
проф. Борислав Георгиев



 11.45–12.45  Научна сесия Диуретици
 Модератор: проф. Борислав Георгиев

(15’)   Механизъм на действие на диуретиците 
гл. ас. Любомир Маринов

(20’)   Клинично приложение на диуретиците 
доц. Лилия Мирчева

(15’)   Лекарствени взаимодействия с диуретици 
гл. ас. Любомир Маринов

 13.15–14.10   Научна сесия Централно действащи 
антихипертензивни медикаменти

 Модератор: проф. Борислав Георгиев
(15’)   Механизъм на действие на централно действащите 

медикаменти 
гл. ас. Росица Михайлова

(20’)   Клинично приложение на централно действащите 
антихипертензивни медикаменти 
д-р Васил Василев

(15’)   Лекарствени взаимодействия с централно действащи 
антихипертензивни медикаменти 
гл. ас. Росица Михайлова

14.10–14.55       Научен симпозиум Приложение на метформин в 
клиничната практика

Модератор:  проф. Борислав Георгиев
Приложение на метформин в клиничната 
практика
 д-р Наталия Темелкова

 15.00–15.50  Научна сесия Антикоагуланти
 Модератор: проф. Елина Трендафилова

(15’)   Механизъм на действие на антикоагулантите 

гл. ас. Росица Михайлова
(20’)   Клинично приложение на антикоагулантите 

проф. Елина Трендафилова
(15’)   Лекарствени взаимодействия с антикоагуланти 

гл. ас. Деница Алуани



 15.50–16.35   Научен симпозиум Едоксабан – ползите,  
скрити в разликите 

 (20’)  Едоксабан – разликите 
проф. Георги Момеков

 (20’)  Едоксабан – ползите 
доц. Милена Миланова

 16.50–17.45   Научна сесия Антитромбоцитни медикаменти 
(антиагреганти)

Модератори: проф. Борислав Георгиев и проф. Георги Момеков
 (15’)   Механизъм на действие на антиагрегантите 

гл. ас. Росица Михайлова
 (20’)   Клинично приложение на антиагрегантите 

д-р Георги Владимиров
 (15’)   Лекарствени взаимодействия с антиагреганти 

гл. ас. Деница Алуани

 17.45–18.40  Научна сесия Нитрати
 Модератор:  проф. Борислав Георгиев
 (15’)   Механизъм на действие на нитратите 

гл. ас. Иванка Костадинова
 (20’)   Клинично приложение на нитратите 

доц. Мария Димова
 (15’)   Лекарствени взаимодействия с нитрати 

гл. ас. Иванка Костадинова

НЕДЕЛЯ, 20 март 2022
 9.00–10.00  Научна сесия Статини
Модератори: проф. Борислав Георгиев и проф. Георги Момеков
 (15’)   Механизъм на действие и на плейотропните ефекти на 

статините 
гл. ас. Росица Михайлова

 (20’)   Клинично приложение на статините 
доц. Людмила Владимирова-Китова

 (15’)   Лекарствени взаимодействия със статини 
гл. ас. Деница Алуани



 10.00-10.45   Научен симпозиум Pitavastatin – новата възможност 
при дислипидемия

 Модератор:  проф. Борислав Георгиев
   Дислипидемия и остатъчен сърдечно-съдов риск 

проф. Борислав Георгиев
   Приложение на Питавастатин при различни клинични 

състояния 
проф. Елина Трендафилова

 10.45–11.45   Научна сесия Други липидопонижаващи 
медикаменти

 Модератор:  проф. Борислав Георгиев
 (15’)   Механизъм на действие и на плейотропните ефекти 

гл. ас. Росица Михайлова
 (20’)   Клинично приложение на другите липидопонижаващи 

медикаменти 
доц. Людмила Владимирова

 (15’)   Лекарствени взаимодействия с нестатинови 
липидопонижаващи медикаменти 
гл. ас. Деница Алуани

 12.00–12.45   Научен симпозиум РНК-интерференцията: 
иновативен подход в терапията на 
дислипидемиите

 Модератор:  проф. Борислав Георгиев
   Механизъм на РНК интерференцията в контрола на 

LDL-холестерола 
проф. Георги Момеков

   Клинично приложение на двойноверижната 
интерферираща РНК-молекула – Leqvio (inclisiran) 
проф. Борислав Георгиев



 13.30–14.30  Научна сесия Фосфодиестеразни инхибитори
Модератори: проф. Борислав Георгиев и проф. Георги Момеков
 (15’)   Механизми на действие според фосфодиестеразната 

инхибиция 
гл. ас. Любомир Маринов

 (20’)   Клинично приложение според инхибицията на 
фосфодиестеразите 
проф. Борислав Георгиев

 (15’)   Лекарствени взаимодействия с фосфодиестеразни 
инхибитори 
гл. ас. Йордан Йорданов

 14.30–15.30  Научна сесия Периферни вазодилататори
 Модератор:  проф. Борислав Георгиев
 (15’)   Механизъм на действие на периферните 

вазодилататори 
гл. ас. Иванка Костадинова

 (20’)   Клинично приложение на периферните 
вазодилататори в периферната съдова патология 
проф. Детелина Луканова

 (15’)   Лекарствени взаимодействия с периферни 
вазодилататори 
гл. ас. Иванка Костадинова

 15.30  Закриване на конференцията




