
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

Втора научна конференция 

„Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия- 

Комбинирана терапия“ 

12-14 май 2023 г. 

гр. София 

 
Петък, 12 май 2023 

 
14.00-14.30 Откриване 
14.30-15.20 Научна сесия Основи на комбинираната терапия  
14.30-15.00 Принципи на комбинираната терапия и фармакология на комбинираната 

терапия 
проф. Георги Момеков 

15.00-15.20 Придържане към терапия и мястото на фиксираните лекарствени кобинации
  проф. Борислав Георгиев 
 
15.20-16.50 Научна сесия Комбинирана терапия на артериалната хипертония 
Модератори: проф. Борислав Георгиев и проф. Георги Момеков 
15.20-15.50 За необходимостта от комбинирана терапия в лечението на артериалната 

хипертония 
проф. Борислав Георгиев 

15.50-16.20 Фиксирани антихипертензивни комбинации 
проф. Борислав Георгиев 

16.20-16.50 Лекарствени взаимодействия при комбинираната терапия за лечение на 
артериалната хипертония 
проф. Георги Момеков 

 
17.00-18.00 Научен симпозиум Кардиометаболитен синдром – цели и предизвикателства 

за комбинирана терапия 
 
18.00-18.40 Научна сесия Фиксирана комбинирана терапия за контрол на риска 
Модератори: проф. Борислав Георгиев и проф. Георги Момеков 
18.00-18.20 Контрол на липидния и хипертензивен риск. Фиксирани 

анихипертензивни/антилипидни медикаменти 
д-р Стоян Стефанов 

18.20-18.40 Лекарствени взаимодействия на липидопонижаващи медикаменти с 
антихипертензивни  
проф. Георги Момеков 

 
Събота, 13 май 2023 

 
9.00-9.50 Научна сесия Комбинирана терапия на дислипидемиите 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 



9-9.30 Необходимост и възможности на комбинирана терапия в лечението на 
дислипидемиите 
проф. Людмила Владимирова- Китова 

9.30-9.50 Лекарствени взаимодействия при комбинираната терапия в лечението на 
дислипидемиите (статин+езетимиб+PCSK-9 инхибитор/инклисиран, фибрати и 
бемпедоева киселина, омега мастни киселини) 
доц. Деница Стефанова 

 
9.50-10.50 Научен симпозиум  
 
10.50-11.15 Кафепауза 
 
11.15-12.15 Научен симпозиум Колко рано е рано да започнем лечение с PCSK9i – полза за 

пациента 
 
12.15-12.45 Научна сесия Специфична комбинирана терапия на белодробната 

артериална хипертония  
Модератор: доц. Елена Димитрова 
12.15-12.30 Патогенеза на белодробната артериална хипертония и механизми за 

намаляване на белодробното артериално налагяне и съдово съпротивление. 
Избор на терапия на белодробната артериална хипертония 
доц. Елена Димитрова 

12.30-12.45 Лекарствени взаимодействия на специфичните медикаменти за лечение на 
белодробната артериална хипертония и съпътстващи терапии 
проф. Георги Момеков 

 
12.45-13.45 Научен симпозиум  
 
13.45-14.30 Обедна почивка 
 
14.15-15.15 Научен симпозиум  
 
15.15-16.00 Научен симпозиум – Затлъстяване   
 
16.00-17.00 Научна сесия Комбинирана терапия на сърдечната недостатъчност с 

редуцирана фракция на изтласкване 
Модератор: проф. Лилия Демиревска 
16.00-16.30 Алгоритъм на лечението на сърдечната недостатъчност с редуцирана фракция 

на изтласкване – доказателства за полза от комбинирана терапия 
проф. Лилия Демиревска 

16.30-17.00 Лекарствени взаимодействия с медикаментите за лечението на сърдечната 
недостатъчност с редуцирана фракция на изтласкване 
гл. ас. Любомир Маринов 

 
17.00-17.15 Кафепауза 
 
17.15-18.15 Научен симпозиум  



 
18.15-19.15 Научен симпозиум   

 
Неделя, 14 май 2023 

 
9.00-10.15 Научна сесия Комбинирана терапия на коронарната болест на сърцето 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 
9.00-9.25 Комбинирана антиисхемична терапия при стабилна коронарна болест – 

хемодинамична и профилактична стратегия 
доц. Илияна Петрова 

9.25-9.45 Комбинирана терапия след преживян миокарден инфаркт (антиисхемична, 
липидопонижаваща, антитромбоцитна и др.) 
д-р Елена Костова 

 9.45-10.10 Лекарствени взаимодействия при комбинирана антиисхемична терапия 
гл. ас. Йордан Йорданов 

 
10.15-11.30 Научна сесия Комбинирана антитромбозна терапия  
Модератор: проф. Елина Трендафилова 
10.15-10.40 Комбинирана антитромбоцитна терапия 

д-р Георги Владимиров 
10.40-11.00 Комбинирана антитромбоцитна и антикоагулантна терапия 

проф. Елина Трендафилова 
11.00-11.25 Лекарствени взаимодействия с комбинирана антитромбозна/антикоагулантна 

терапия 
гл.ас. Росица Михайлова 

 
11.30-12.15 Научна сесия Комбинирана терапия при ритъмни нарушения 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 
11.30-12.25 Комбинирана антиаритмична терапия 

д-р Милко Стоянов 
 
12.15 Закриване на конференцията 
 


