
 

 
ЛЕКТОРИ и ТЕМИ на ЛЕКЦИИТЕ 

1. Физиология на миокардната контракция и възможностите за фармакологично 
повлияване. – проф. Н. Белова

2. Хемодинамика на основните клапни пороци – доц. Б. Финков

3.  ЕКГ  работна  проба,  физиология  и  патофизиология  и  клинична  оценка.  – 
проф. Цв. Кътова

4. Функционална оценка на коронарни обструкции с  Fractional Flow Reserve / 
FFR / - доц. Пл. Гацов

5. Ехокардиографски методи за оценка на регургитационните клапни лезии

6.  Алгоритми  при  кардио-пулмонална   ресусцитация  и  ACLS –  доц.  Е. 
Трендафилова

7. Патоанатомичният субстрат на кардиомиопатиите – д-р М. Денев

8.  Статистика  за  кардиолози,  как  да  четем  статии  и  как  да  тълкуваме 
проучванията – доц. А. Постаджиян

9.  Кардиоренален  синдром  и  място  на  ултрафилтрацията  при  лечението  на 
ХЗСН. – доц. Ст. Кривошиев

10. Радиоизотопни методи за оценка на миокардна исхемия и камерна функция. 
– доц. М. Гарчева

11. Промени ли се лечението на коронарната болест след SYNTAX – катетър или 
скалпел. – доц. Н. Рунев

12. Как ни помагат рисковите сборове – ТІМІ, GRACE и CRUSADE и други – доц. 
Н. Гочева

13. Кой е методът на избор за реваскуларизация при хроничните 
тотални оклузии? – д-р В. Гелев

14.  Миокардна  протекция  при  РСІ  на  инфарктна  артерия  –  поведение  при 
стволова стеноза – доц. Ю. Джоргова

15. Определяне на тромбоцитната реактивност или новите АDР блокери – за и 
против – д-р Д. Хазърбасанов

16. Стрес Ехокардиография – проф. Т. Донова
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17. Лечение на дилатативна кардиомиопатия след медикаментите, СRТ, 
LVAD, сърдечна трансплантация – доц. М. Токмакова

18. Заболявания на перикарда. Как да различим констрикция от рестрикция. 
– доц. В. Сиракова

19 Проследяване на пациентите с хронична БТЕ и възможностите за 
Лечение. – д-р В. Велчев

20. Патология на мембранните канали, синдром на Brugada и Long QT 
Синдром, Short QT и други. – доц. Ч. Шалганов

21. Съвременен терапевтичен алгоритъм за резистентна хипертония – доц. С. 
Тишева

22. Амбулаторно мониториране на артериалното налягане  - проф. Д. Раев

23. Образна диагностика на инфилтративните КМП. – доц. Е. Кинова

24. Поведение при исхемична митрална регуритация – проф. Г. Начев

25.   Микробиология на инфекциозния ендокардит – д-р. В. Табакова

26. Класификация и хемодинамика на вродени сърдечни пороци при възрастни 
– д-р А. Кънева

27.  Проблеми на  вродените  сърдечни  пороци  при  възрастни  –  доц.  М. 
Цонзарова

28. Съвременно поведение при кардиологичен шок – доц. Д. Трендафирова

29. Роля на 3D в оценката на ВСМ - д-р Н. Велковски

30. Стратегии за покачване на HDL холестерола – д-р Л. Владимирова 

31. Полови разлики в клиничното лечение  и прогнозата на ОКС - проф.  Eva 
Swahn – vice-president of the ESC, ресор Национални дружества.

32. Опита на Швеция с регистрите за ОКС - проф. Eva Swahn

ДИСКУСИИ около КРЪГЛИ МАСИ:

1. Място на новите антикоагуланти в кардиологията – модератор проф. Асен 
Гудев

2. Оптимална терапия на ИБС – стентиране, хирургия, медикаменти.

Научен Комитет:

Проф. Асен Гудев
Проф. Цв. Кътова
Д-р. Д. Хазърбасанов
Доц. Е. Трендафилова
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