
Осма научна конференция 
Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечно-

съдовите заболявания 
14–17 юли 2022 

Банско 
 

НАУЧНА ПРОГРАМА 
 

14.07.2022 (четвъртък) 
 
17.00–17.30  Откриване 
17.30–20.00 Научна сесия: Съвременни предизвикателства в медицината – 

какво ново при оценката на сърдечно-съдовия риск? 
Модератор: проф. Борислав Георгиев  

17.30–18.15  SCORE2 (Systematic Coronary Risk Estimation 2) и SCORE2-OP (Systematic 
Coronary Risk Estimation 2-Older Persons) в препоръките на ESC за 
профилактика’ 2021 
доц. Елена Димитрова 

18.15–19.00  Клинични състояния и ролята им за промяна на тежестта на сърдечно-
съдовите заболявания според препоръките на ESC за профилактика’ 
2021 
проф. Борислав Георгиев 

19.00–19.30  Коморбидност и полиморбидност – прилики и разлики 
д-р Георги Владимиров 

19.30–20.00  Дискусия 
 

15.07.2022 (петък) 
09.00–11.00  Научна сесия: Фармакотерапия на сърдечно-съдовите заболявания 1 

Модератори: проф. Георги Момеков и проф. Борислав Георгиев  
09.00–09.40   Кое е важно – солта или лекарствената форма при метопролол 

сукцинат с нулева кинетика?  
  проф. Георги Момеков 
09.40–10.00  Клинични доказателства за ползите от метопролол 
  доц. Лилия Демиревска 
10.00–10.40 С какво Питавастатин се отличава сред статините?  

доц. Людмила Владимирова-Китова  
10.40–11.00   Хранителни добавки и сърдечно-съдов риск 
    проф. Георги Момеков 
 
11.45–13.00  Научна сесия: Фармакотерапия на сърдечно-съдовите заболявания 2 

Модератори: проф. Георги Момеков и проф. Борислав Георгиев  
11.45–12.30  Механизми на действие и клинично приложение на антиритъмните 

медикаменти (модерната класификация) 
д-р Милко Стоянов 

12.30–13.00 Лекарствени взаимодействия с антиритъмните медикаменти 
проф. Георги Момеков 



 
14.00–14.35   Научна сесия: Профилактика  

Модератор: проф. Елина Трендафилова 
Тютюнопушене: Интервенция при тютюнопушене според препоръките 
на ESC за профилактика’ 2021 и намаляване на риска от пасивното 
пушене 
проф. Борислав Георгиев 

 
14.35–17.00  Научна сесия: Съвременни предизвикателства в кардиологията 

Модератор: проф. Елина Трендафилова 
14.35–15.15   Такоцубо синдром – обзор на наличните данни 

д-р Васил Василев  
15.15–15.50 Антитромбозна терапия и сърдечно-съдов риск 

проф. Елина Трендафилова 
15.50–16.20 Противовъзпалителна терапия в стратегиите за контрол на сърдечно-съдовия 

риск според препоръките на ESC за профилактика’ 2021 
доц. Елена Димитрова 

16.20–17.00 Диагностичен алгоритъм при пациенти с транстиретинова амилоидна 
кардиомиопатия (АТТР-КМ) 

 доц. Мариана Господинова 
 
17.30–18.15  Научна сесия: Гръдна болка 

Модератор: проф. Елина Трендафилова 
17.30–18.15  Принципи на оценка и диагностика на гърдната болка 

доц. Лилия Демиревска 
 
18.15–19.00 Научна сесия: Коронарна болест на сърцето – какво пропускаме 

Модератор: проф. Елина Трендафилова 
Прогностична значимост и терапевтични подходи при 
необструктивната коронарна атеросклероза 
д-р Георги Владимиров 

 
16.07.2022 (събота) 

09.00–11.00 Научна сесия: Aнгиология и съдова хирургия 
Модератори: проф. Борислав Георгиев и доц. Наделин Николов 

09.00–09.40 Отворена срещу ендоваскуларна и хибридна хирургия при периферна 
артериална болест 
д-р Бойка Стоянова 

09.40–10.20 Отворена срещу ендоваскуларна и хибридна хирургия при мозъчно-
съдова болест  
доц. Наделин Николов 

10.20–11.00 Цилостазол – лекарствени комбинации и странични ефекти 
д-р Ралица Николаева 

 
11.30–13.00 Научна сесия: Модерната липидология и предизвикателствата пред 

съвременната кардиология 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 



11.30-12.00 За Lp(a) и защо да го измерваме 
доц. Людмила Владимирова-Китова 

12.00-12.30 Нови липидопонижаващи медикаменти и сърдечно-съдов риск – място на 
РНК базираните терапии 
проф. Борислав Георгиев 

12.30-13.00  Генна терапия и РНК-интерференция в кардиологията 
гл. ас. Росица Михайлова 

 
14.00-15.00  Научна сесия: Сърдечно-съдов и метаболитен риск при жени 
14.00-14.30   Употреба на метформин в периконцепционната фаза и по време на 

бременност 
  д-р Мария Бояджиева 
14.30-15.00  Сърдечно-съдов риск при жени в пери и постменопаузалния период  
  проф. Борислав Георгиев 
 
15.00-15.45 Научна сесия: Бъбречни заболявания и сърдечно-съдови 

усложнения 
15.00-15.45  Бъбречна кистозна болест и сърдечно-съдов риск 

проф. Атанас Кундурджиев 
 
15.45-16.30  Научна сесия: Атлети и сърдечно-съдови заболявания 
14.45-15.30  Спортно сърце и сктининг при спортисти за сърдечно-съдови 

заболявания 
д-р Милко Стоянов  

 
16.45-17.30   Научна сесия: Липидология 
 Стъпка по стъпка диагностика и поведението при ноцебо/друцебо 

ефекта при пациенти със статин-асоциирани мускулни симптоми: 
позиция на the International Lipid Expert Panel  
доц. Илияна Петрова 
 

17.30-18.15  Научна сесия: Болести на щитовидната жлеза и сърдечно-съдови 
заболявания 
Модератор: проф. Борислав Георгиев  
Сърдечно-съдов риск при заболявания на щитовидната жлеза  
доц. Александър Шинков 

 
17.07.2022 (неделя) 

09.00-11.45  Научна сесия: Интердисциплинарни дискусионни въпроси 
Модератор: проф. Борислав Георгиев  

09.00-09.40   Нова класификация на синдромите в кардиоонкологията  
проф. Борислав Георгиев 

09.40-10.10   Чревен микробиом и сърдечно-съдов риск 
проф. Людмила Матева 

10.10-10.45  Ваксините при COVID-19  
проф. Георги Момеков, гл. ас. Росица Михайлова 

10.45-11.30   Дълъг COVID-19 и пост-COVID синдром  



доц. Милена Енчева 
 

11.45    Закриване  
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