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Научна програма
ПРОГРАМА

17.03.2018г - Събота
09.00 – 10.00 Регистрация на участници
10.00 - Откриване на научния симпозиум
10.00 – 11.00 - Сесия 1 – Ръководни правила за поведение при дислипидемия –
основни послания и значение за ежедневната практика
10.00 – 10.30 Европейски ръководни правила за поведение при дислипидемии – ключови
послания
Лектор: д-р С. Калустян
10.30 – 11.00 Докъде може да стигнем в понижаване на LDL-C и къде е баланса между
полза и риск?
Лектор: проф. А. Постаджиян
11.00 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 12.45 – Сесия 2 – Перспективи в оценката на риска
11.30 – 12.00 Методи за оценка на атеросклеротичната плака – вулнерабилност срещу
плаков товар
Лектор: доц. Л. Владимирова
12.00 – 12.30 Компоненти на резидуалния сърдечно-съдов риск
Лектор: проф. А. Постаджиян
12.30 – 12.45 Дискусия
12.45 – 14.00

Обяд

14.00 – 15.00 Сателитен симпозиум платинен спонсор Пфайзер
14.00-14.30
14.30-15.00

Статини. Какво да изискваме от статиновата терапия?
Лектор: Доц. К. Карамфилов
Хипертония. Вариабилност на Артериалното налягане.
Лектор: Проф. А. Постаджиян

15.00 – 16.15 Сесия 3 – Терапевтични цели при пациенти с коронарна атеросклероза – как
съвременните данни повлияват лечението и кои са отворените клинични въпроси?
15.00 – 15.30 Оптимизиране на фармакотерапията преди и след проведена коронарна
интервенция
Лектор: доц. К. Карамфилов
15.30 – 16.00 Нужна ли е употребата на бета блокери при пациенти след миокарден
инфаркт, проведена перкутанна интервенция и запазена фракция на изтласкване ТВА
16.00 – 16.15 Дискусия
16.15 – 16.45

Кафе пауза

16.45 – 18.30 – Сесия 4 – Предизвикателни случаи – как да идентифицираме и
лекуваме пациентите с много висок риск
Представяне на пациенски случаи първична/вторична превенция, ОКС, FH –
неинвазивна и инвазивна оценка и лечение
18.30 – 19.00 Сателитен симпозиум
20.00

Вечеря

18.03.2018г - Неделя
9.00 – 10.00

Сателитен симпозиум

10.00 – 11.00 Заключителни послания
11.30 – 12.00 Отпътуване

