
 

 

  

   

    

 

 

  

   

    

 

 

  

   

    

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА

Годишен обзор: 
Превенция на  
сърдечно-съдовите заболявания - 
постижения през 2011 г.

ДКБ и АстраЗенека имат удоволствието да Ви поканят да се присъединете на живо 
към нашата виртуална дискусия относно новите препоръки за превенция на сърдечно-
съдовите заболявания, с фокус върху дислипидемиите и терапията при пациенти след 
остър коронарен синдром.

Международен експертен панел ще коментира най-значимите клинични постижения  
през изминалите 12 месеца, както и нови данни, представени в рамките на конгреса на 
American Heart Association през ноември тази година.

Форматът на живото предаване ще бъде динамичен микс от презентации и интервюта с 
възможност за директен контакт и отправяне на въпроси към експертния панел.

Chris Packard (Великобритания) 
Председател           

Frans Van de Werf (Белгия)
Председател           

Дата: 8.12.2011 г. (четвъртък)

Начало: 18:30 часа

Място: София, Сградата на БЧК, бул. „Джеймс Баучер” 76
Пловдив, Бизнес хотел, бул. „Найчо Цанов” 11 
Варна, х-л „Golden Тulip”, бул. „Христо Ботев” 3а 
Бургас, х-л „България”, ул. „Александровска” 21
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 Jean Francois Tanguay (Canada)

Discussion (to include VoxPops from Christian Hamm (Germany), Steen 

Kristensen (Denmark) addressing key points from the session)

 Facilitator: Frans Van de Werf (Belgium)

Summary and close 

Meeting Objectives
• To highlight recent developments in cardiovascular disease prevention

•  To review the newest recommendations for the management of dyslipidaemia and ACS

•  To examine the potential of low HDL-C as a treatment target for CVD risk reduction, and to 

outline strategies for raising HDL-C

•  To highlight the high incidence and associated mortality and morbidity of acute coronary 

syndromes

EBAC accreditation requested Supported by an unrestricted educational grant from AstraZeneca

Годишен обзор: 
Превенция на  
сърдечно-съдовите заболявания - 
постижения през 2011 г.

Цели на виртуалната среща:
• Фокус върху последните постижения при превенцията на СС заболявания

• Преглед на най-новите препоръки за лечение на дислипидемии и ОКС

•  Оценка на потенциала на ниските стойности на HDL-C като терапевтична цел 
при редукцията на СС риск, както и внимание върху стратегиите за повишаване 
стойностите на HDL-C

•  Фокус върху високата честота и свързаните с нея заболеваемост и смъртност при 
пациенти с ОКС

Програма

Въведение Chris Packard (Великобритания) 
и Frans Van de Werf (Белгия)

Лечение на дислипидемиите - нови препоръки от 2011 г. Richard Hobbs 
(Великобритания)     

Повишение стойностите на HDL-C като терапевтична 
цел при превенцията на СС-заболявания

Phillip Barter  
(Австралия)

Дискусия (с директно включване на John Chapman, 
Франция и Stephen Nicholls, САЩ)

Фасилитатор Chris Packard 
(Великобритания)

Оптимизиране на лечението при остър коронарен 
синдром - новите европейски препоръки

Diego Ardissiono  
(Италия)

Тенденции в епидемиологията и клиничния изход  
при пациенти с остър коронарен синдром

Jean Francois Tanguay  
(Канада)

Дискусия (с директно включване на Christian Hamm, 
Германия и Steen Kristensen, Дания и обобщение на 
ключовите факти от сесията)

Фасилитатор  
Frans Van de Werf  

(Белгия)

Финално обобщение и закриване Chris Packard (Великобритания) 
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