
ТРЕТА Научна конференция  
Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания 

24-26 юни 2022, НДК, зала 6, София 
Хибридна конференция 

 
НАУЧНА ПРОГРАМА 

 
Петък (24 юни 2022) 

15.00 
Откриване - проф. Борислав Георгиев 
 
15.15-17.00 
Научна сесия: Коморбидна артериална хипертония при сърдечно-съдови заболявания 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 

15.15-15.35 Артериална хипертония при сърдечна недостатъчност с редуцирана фракция на 
изтласкване – доц. Илияна Петрова 
15.35-15.55 Артериална хипертония при пациенти с предсърдно мъждене и камерни аритмии – 
д-р Милко Стоянов 
15.55-16.20 Артериална хипертония при хронично бъбречно заболяване – проф. Атанас 
Кундурджиев 
16.20-16.40 Артериална хипертония при стари хора с Frailty синдром - доц. Лилия Демиревска 
16.40-17.00 – Дискусия 
 
17.00-18.00  
Научен симпозиум: Антихипертензивна терапия с фиксирана тройна комбинация и 
допълнителен контрол на риска при предиабет и диабет 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 

• Артериална хипертония при "трудния пациент" - мястото на тройната фиксирана 
комбинация -  проф. Борислав Георгиев 

• РАС инхибиция сърдечносъдови рискови фактори и добавената полза от метформин при 
коморбидни пациенти с диабет и предиабет - доц. Ралица Робева 

 
18.00-19.00  
Научна сесия: Тютюнопушене и сърдечно-съдов риск 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 

18.00-18.30 Тютюнопушенето в оценката на сърдечно-съдовия риск – проф. Борислав Георгиев 
18.30-18.50 Вредите от пасивното пушене и замърсяване на въздуха в околната среда - д-р 
Елеонора Стаменова  
18.50-19.00 Дискусия  

 
Събота (25 юни 2022) 

9.00-10.20  
Научна сесия: Коронарна болест на сърцето, миокарден инфаркт и коморбидни състояния 
Модератор: проф. Елина Трендафилова  
9.00-9.25 Диабет и миокарден инфаркт – д-р Елена Костова 
9.25-9.50 Пневмонии и коронарна болест на сърцето – повишаване на риска – доц. Елена 
Димитрова 
9.50-10.10 Предсърдно мъждене при остър коронарен синдром – д-р Милко Стоянов 
10.10-10.20 Дискусия 



 
10.20-11.20 
Научен симпозиум Алдостеронови антагонисти - практически насоки 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 

• Първичен хипералдостеронизъм - изявени и субклинични форми – проф. Сабина 
Захариева 

• За и против алдостеронови антагонисти в нефрологията  – проф. Боряна Делийска   
• Еплеренон – предимства на високата рецепторна селективност – доц. Лилия Демиревска 

 
11.20-12.00  
Научен симпозиум Никотин и намаляване на вредата от тютюнопушенето 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 
Никотинова зависимост, отказ от тютюнопушене и възможности за намаляване на риска -  доц.  
Соня Тотева 
 
12.00-12.20 
Кафепауза 
 
12.20-12.50 
Научна сесия: COVID-19 и други инфекциозни заболявания и сърдечен риск  
12.20-12.50 Ендемични и пандемични вирусни заболявания и сърдечно-съдови заболявания: 
грип и COVID-19 - проф. Борислав Георгиев 
 
12.50-13.35 
Научен симпозиум Грип при пациенти с коморбидни състояния 

• Ползите от ваксинацията срещу грип при пациенти със сърдечносъдов риск - проф. 
Борислав Георгиев 

• Ползите от ваксинацията срещу грип при пациенти с диабет - проф. Здравко Каменов 
 
13.35-14.30 
Обедна почивка 
 
14.30-15.45 
Научна сесия: Чернодробна стеатозна болест, захарен диабет и сърдечно-съдови 
заболявания 
Модератор: проф. Елина Трендафилова 

14.30-15.00 Неалкохолна чернодробна стеатозна болест, метаболитни нарушения, възпаление и 
сърдечно-съдов риск - д-р Вера Карамфилова 
15.00-15.30 Дибет и сърдечна недостатъчност  – проф. Елина Трендафилова 
15.30-15.45 Дискусия 
 
15.45-16.45  
Научен симпозиум: Диабет, предиабет и щитовидна болест при корекция на коморбидния 
риск  
Модератор: проф. Борислав Георгиев 

• Субклиничен хипотиреоидизъм и сърдечно-съдов риск - кого и как да лекуваме? – доц. 
Лъчезар Лозанов 



• Дисфункция на щитовидната жлеза, инсулинова резистентност и захарен диабет – доц. 
Боян Нончев 

 
16.45-17.05 
Кафепауза 
 
17.05-18.30 
Научна сесия: Интердисциплинарно поведението при коморбидности 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 

17.05-17.35 Нефролитиаза, хидронефроза и дестабилизация на сърдечно-съдовите заболявания 
- проф. Боряна Делийска 
17.35-18.15 Нарушения на съня и сърдечно-съдови заболявания – доц. Милена Миланова 
18.15-18.30 Дискусия  
 

Неделя (26 юни 2022) 
9.00-11.00  
Научна сесия: Съдова болест при сърдечно-съдови заболявания 
Модератор: проф. Детелина Луканова, доц. Наделин Николов 

9.00-9.30 Аневризми на аортата при сърдечно-съдови заболявания – доц. Наделин Николов 
9.30-10.00 Периферна артериална болест при сърдечно-съдови заболявания –  д-р Бойка 
Стоянова 
10.00-10.30 Мозъчно-съдова болест при сърдечно-съдови заболявания - проф. Детелина 
Луканова 
10.30-11.00 Антифосфолипиден синдром – д-р Ралица Николаева 
11.00-11.15 Дискусия 
 
11.15-12.00  
Научна сесия: Краткосрочни терапии,  лекарствени взаимодействия при сърдечно-съдови 
заболявания 
Модератор: проф. Георги Момеков 

11.15-11.35 Риск от лекарствени взаимодействия при краткосрочни курсове с антиинфекциозни 
средства – гл.ас. Любомир Маринов, проф. Георги Момеков 
11.35-11.55 Сърдечно съдова фармакотерапия и краткосрочни курсове с нестероидни 
противовъзпалителни лекарства - гл.ас. Любомир Маринов, проф. Георги Момеков 
11.55-12.15 Сърдечно съдова фармакотерапия и краткосрочни курсове с психотропни 
медикаменти - гл.ас. Любомир Маринов, проф. Георги Момеков 
12.15-12.30 Дискусия 
 
12.30 
Закриване на конференцията 
 


