
Пета научно-практическа конференция 
Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници  

Да изберем правилното решение 
8-10 април 2022 г. 

Виртуална конференция 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 

 
Петък, 8 април 2022 

 
15.00 Откриване на конференцията 
 
15.10-17.00 Научна сесия Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата 
възраст  
(40‘)  Сърдечно-съдови заболявания при старите възрастни 

Проф. Борислав Георгиев 
(40‘)  Молекулни механизми на стареенето 

Д-р Георги Владимиров 
(30‘)  Оценка на сърдечно-съдовия риск в напреднала и старческа възраст - SCORE2 и SCORE2-

OP (Systematic Coronary Risk Estimation 2-Older Persons) в препоръките за профилактика  
Доц. Елена Димитрова 

 
 
17.00-18.30 Научен симпозиум  
 
18.30-19.30 Научна сесия Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата 
възраст  
(30‘)  Ролята на Frailty като потенциален модификатор на риска според препоръките на ESC за 

профилактика’ 2021 –  
Доц. Мария Димова 

(30‘)  Столетниците – новата популация –  
д-р Весела Тодорова 

 
Събота, 9 април 2022 

 
9.00 Научна сесия Геронто-ритмология  
(30‘)  Синкоп и необясними падания в старческа възраст  

д-р Милко Стоянов 
(30‘)  Аблация на предсърдно мъждене и предсърдно трептене при стари хора  

Очаква се потвърждение 
 
10.00 Научна сесия Кардиогеронтология (част 1) 
(30‘)  Постпрандилана хипотония в старческа възраст  

Доц. Елена Димитрова  
(30’)  Липидопонижаваща терапия в напреднала и страческа възраст 
 Проф. Елина Трендафилова 



(40‘)  ПКИ при възрастни пациенти с остър коронарен синдром  
Д-р Ива Желева   

(40‘)  Мястото на интервенционалната реваскуларизация при пациенти с  хроничен 
коронарен синдром 
Доц. Валери Гелев  

 
12.30-13.15 Научен симпозиум  
 
13.45-15.40 Научна сесия Кардиогеронтология (част 2) 
(40‘)  Оценка на риска при сърдечна и несърдечна хирургия при стари хора 

Доц. Лилия Демиревска 
(40‘)  Предизвикателства при аортна стеноза в старческа възраст  

д-р Александър Александров  
(30‘)  Иновативна алтернативна оперативна техника за лечение на аортна стеноза при 

възрастни 
д-р Мартин Иванов 

 
15.45-16.30  
Научен симпозиум  
 
16.45 Научна сесия Геронтоангиология 
(30’) Хронична венозна недостатъчност в напреднала и старческа възраст  

д-р Ралица Николаева 
 (40’) Принципи на избор на реваскуларизационна терапия при периферна съдова болест при 

възрастни и стари хора  
Доц. Наделин Николов  

 
18.00-19.30  Научен симпозиум 
 

Неделя, 10 април 2022 
 

9.00 Научна сесия Геронтоендокринология 
(35’) Саркопения - проблем на напредналата възраст  

проф. Мария Орбецова 
(40’)  Практически подход при лечение на остеопорозата в старческа възраст 

д-р Николай Ботушанов 
 
10.30-11.15 Научен симпозиум 
 
11.15 Научна сесия Геронтонефрология 
Модератор: проф. Боряна Делийска 
(30‘)  Значение на протеинурията за разграничаване на стар от болен бъбрек 

проф. Боряна Делийска 
(30‘)  Предизивикателства пред бъбречно-заместитената терапия в старческа възраст 

доц. Ненчо Ненчев 
(30‘)  Електролитни нарушения в старческа възраст 

проф. Атанас Кундурджиев 



 
12.45 Научен симпозиум 
 
14.00-14.40 Научна сесия Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата 
възраст (част 1)  
(40’)  Паданията в страческа възраст 

Доц. Диана Стефанова 
 
14.45-15.45 Научна сесия Геронтофармация и фармакогеронтология 
Модератор: проф. Георги Момеков 
(30’)  Лекарства и възрастово обусловени нарушения на водно-електролитния баланс 

проф. Георги Момеков 
(30’)  Фармакотерапевтични проблеми, ссоциирани с нарушенията на калциевата хомеостаза 
при гериатричните пациенти 

проф. Георги Момеков, гл. асист. Любомир Маринов 
 
15.45 Научна сесия Специфични проблеми в старческата възраст (част 2) 
(30’)  Грижи за стареещите пациенти в общата практика 

проф. Любима Деспотова-Толева  
(30’)  Имунната система в старческа възраст  

проф. Мария Николова 
(30’)  COVID-19 в старческа възраст  

доц. Нина Янчева – Петрова  
 

16.15 Научна сесия Социално значими очни заболявания 

(30’)     Катаракта 
            проф. д-р Ива Петкова 
(30’)     Глаукома  
            д-р Андрей Маринов 
(30’)     Макулна дегенерация свързана с възрастта 
            д-р Ирина Кунева 
 
18.45 Закриване на конференцията 
 


	(40’)  Паданията в страческа възраст
	Доц. Диана Стефанова

