
12 -14 мау 2017 г.
Best Western Premier Hotel Sofia Airport 

Cardiology alliance

Сърдечно-съдови ефекти 
в диабетологията и онкологията

 

11.30 – 13.00       Регистрация

13.00 – 13.10       Откриване

13:10 – 14:40        Как да оценим детайлите при пациенти със захарен диабетСесия 1
                            Модератори: проф. З. Каменов, доц. М. Токмакова

                             Амбулаторно мониториране на артериалното налягане – нужно 13:10 – 13:30
                            ли е при всеки пациент с хипертония и захарен диабет? – проф. Д. Раев
                             Съдова функция и артериален еластицитет - доц. Я. Симова13:30 – 13:50
                             Диабетна кардиовегетопатия – д-р Гатева13:50 – 14:10
                             Съвременни възможности за ехокардиографската оценка на 14:10 – 14:30 
                            диабетната кардиомиопатия – доц. К. Христова
                            Дискусия14:30 – 14:40  

14:40 – 15:00       Кафе пауза

15:00 – 16:10       Захарен диабет и атеротромбоза Сесия 2 
                            (с подкрепата на Бьорингер Ингелхайм):
                            Модератори: проф. Д. Раев, доц. Е. Трендафилова

                             Инвазивна оценка на коронарната болест и избор на 15:00 – 15:20
                            реваскуларизационна стратегия - д-р В. Гелев
                             Диабет и периферно-съдова болест – д-р С. Стефанов15:20 – 15:40
                             Особености в избора на антиагрегантна и антикулагулантна 15.40 – 16.00
                            терапия при диабетици – доц. Е. Трендафилова
                            Дискусия16:00 – 16:10 

16:10 – 17:10       :Сателитен симпозиум на  Санофи 
                             Началната антихипертензивна терапия с ФДК - 16:10 – 16:40
                            предизвикателство или реален клиничен успех – проф. Д. Раев
                             Вторична превенция след преживян атеротромботичен инцидент  16:40 – 17:10
                            при съпътстващ захарен диабет – проф. А. Постаджиян

17:10 – 17:30       Кафе пауза

П Р О Г РА М А

платинен спонсор:

 златни спонсори:

 сребърни спонсори:

 подпомагане на сесия:

Петък, 12 Май



17.30 – 19.00        Фармакотерапия под прицел – значение на нюанситеСесия 3
                            Модератори: проф. А. М. Борисова, проф. А. Постаджиян

                             Антидиабетна терапия – механизъм на действие и сърдечно-17:30 – 18:00 
                            съдови ефекти – проф. А. М. Борисова
                             Хипогликемия при съпътстваща сърдечна патология - 18:00 – 18:30 
                            проф. М. Боянов
                                Сърдечно-съдова безопасност на антидиабетните 18:30 – 19:00  
                            медикаменти – проф. З. Каменов

19:00 – 20:00       Сателитен симпозиум на Бьорингер Ингелхайм :
                            Сърдечно-съдовата смърт има нов противник при пациенти със захарен 
                            диабет тип 2 и установено сърдечно-съдово заболяване - 
                            проф. А. М. Борисова, проф. З. Каменов

20:00                     Welcome – Коктейл

08:30 – 10:00         Възможности за превантивни стратегииСесия 4
                            Модератори: проф. А. Постаджиян, доц. Ж. Бонева

                             Има ли метаболитно здрави лица със затлъстяване? – 8:30 – 9:00 
                            проф. М. Орбецова
                             Превенция на захарния диабет – проф. З. Каменов9:00 – 9:30 
 
                             Нови таргети в лечението на атеросклерозата – проф. А. Гудев9:30 – 10:00 

10:00 – 11:00       CVOTs в диабета – данните от Сателитен симпозиум на Ново Нордиск:
                            проучването LEADER™ 
                            Модератори: проф. А. Гудев, д-р Н. Темелкова

11:00 – 11:20       Кафе пауза

11:20 – 12:30       Диабетна кардиомиопатияСесия 5 
                            Модератори:  проф. А. Гудев, д-р Н. Темелкова

                             Гледище на ендокринолога – доц. П. Попиванов 11:20 – 11.40
                             Гледище на кардиолога – доц. М. Токмакова11:40 – 12:00
                             Диабетен бъбрек в светлината на кардиоваскуларния риск – 12:00 – 12:30
                            доц. Кривошиев

12:30 – 13:30       Медицина на доказателствата: Сателитен симпозиум на Астра Зенека:
                            Какво ни казват проучванията от реалната клинична практика – 
                            проф. А. Постаджиян, проф. З. Каменов

13:30 – 14:10      Обяд

платинен спонсор:

 златни спонсори:

 сребърни спонсори:

 подпомагане на сесия:

Събота, 13 Май



 14:10 – 16:00      Дебат сесия – мит или реалност  Сесия 6 
                            Модератори: доц. М. Токмакова, проф. З. Каменов

                            Metformin - първа опция в пероралната кардиопротективна 14:10 – 14:45
                            терапия на захарен диабет
                            Становище ЗА – доц. М. Петкова, Становище ПРОТИВ- д-р Н. Темелкова
                               Дискусия
                            Кардиопротективна терапия – ефект върху метаболизма 14:45 – 15:20 
                            Кардиопротективната терапия не е неутрална за метаболизма – доц. Ж. Бонева
                            Кардиопротективната терапия е неутрална за метаболизма– 
                            проф. А. Постаджиян
                            Дискусия
                             Антидиабетни средства и сърдечно-съдова смъртност 15:20 – 16:00
                            Сърдечно-съдовата смъртност може да бъде променена от антидиабетни 
                            средства  – доц. Н. Рунев
                            Сърдечно-съдовата смъртност не може да бъде променена от антидиабетни 
                            средства – доц. П. Попиванов, д-р Н. Темелкова
                            Дискусия

16:00 – 16:20      Кафе пауза

16:20 – 17:00       Мястото на ARNI в съвременния Сателитен симпозиум на Новартис:
                           алгоритъм за лечение на сърдечна недостатъчност
                           Модератори: проф. Д. Раев, доц. Б. Георгиев

                           Възможно ли е преодоляването на неврохормоналния дисбаланс при СН чрез 
                           ангиотензин рецепторна неприлизинива инхибиция? –  доц. Б. Георгиев
                           Профил на пациенти, подходящи за лечение с ARNI –  проф. Д. Раев

17:00 – 19:00       Значение на съпътстващата патология – какво всеки специалист Сесия  7
                            трябва да съобразява в поведението си (с подкрепата на Актавис):
                            Модератори: доц. В. Велчев, д-р Г. Грозева

                            Предиабет и сърдечно съдов риск – д-р Н. Чакърова17:00 – 17:30
                           Захарен диабет и многосъдово засягане – д-р Д. Бакалов17:30 – 18:00 
                            Многоклонова коронарна болест в условията на остър коронарен 18:00 – 18:30
                           синдром -  доц. К. Карамфилов 
                            Контрол на хипергликемията при хоспитализирани пациенти –18:30 – 18:50
                            д-р Г. Грозева
                            Дискусия18:50 – 19:00 

19:00 – 19:40      Новости в лечението на атеросклерозата – Сателитен симпозиум на Амджен:
                            LDL-C като единствен рисков фактор който повлиява изхода от лечение
                           Модератор: проф. А. Постаджиян 
                            Въздействието на агресивното намаляване на LDL-C върху регресията на 
                            атерома и намаляването на СС риск  - резултати от FOURIER и GLAGOV – 
                            доц. В. Велчев

20:00                    Коктейл

                            

платинен спонсор:

 златни спонсори:

 сребърни спонсори:

 подпомагане на сесия:



платинен спонсор:

 златни спонсори:

 сребърни спонсори:

 подпомагане на сесия:

8.30 – 10.20          Въведение в кардиоонкологията Сесия 8 
                            Модератори: доц. Б. Каназирев, доц. Е. Кинова

                             Сърдечни прояви при пациенти с онкологични заболявания – 08:30 – 08:50
                            значимост на проблема – доц. Б. Каназирев
                             Кардиотоксичност, свързана с провежданата химиотерапия – 08:50 – 09:10
                            д-р Б. Кръстев
                             Биомаркери и ехокардиография в проследяването на пациенти, 09:10 – 09:30
                            провеждащи химиотерапия – доц. Е. Кинова
                             Диференциална диагноза на левокамерната дисфункция при 09:30 – 09:50
                            пациенти с онкологични заболявания – доц. М. Господинова
                             Ръководни правила кардиоонкология 2016 – д-р Б. Кръстев09:50 – 10:10
                             Дискусия10:10 – 10:20

10:20 – 10:40      Кафе пауза

10:40 – 13:00       Трудни решения в кардиоонкологията Сесия  9
                            Модератори: доц. М. Господинова, д-р Б. Кръстев

                            ОКС при съпътстваща тромбоцитопения –  д-р Б. Борисов 10:40 – 11:00  
                            Сърдечно въвличане при екстракардиална локализация на  11:00 – 11:20
                            първичния тумор – д-р В.Кехайов, д-р Е.Петкова, д-р Д.Сертов
                           Намалена фракция на изтласкване в хода на съпътстваща  11:20 – 11:40 
                            химиотерапия - доц. Б. Каназирев
                            Намаляване на дозата в сърцето при лъчелечение на карцином  11:40 – 12:00
                            на лявата млечна жлеза с техника за задържане на дишането в дълбок 
                            инспириум – д-р И. Габровски, д-р З. Захариев, д-р С. Ковачева
                            Констриктивен перикардит и лъчетерапия – д-р С. Точев 12:00 – 12:20
                            Голям перикарден излив в хода на онкологично заболяване –  12:20 – 12:40
                            терапевтични опции – доц. В. Велчев
                         Хирургично лечение на интракавитарните сърдечни тумори –      12:40 – 13:00
                            проф. В. Данов

13:00                    Закриване

Неделя, 14 Май


