
ПРОГРАМА 

ЗА НАУЧНАТА  КОНФЕРЕНЦИЯ 

„Превенция и рехабилитация на сърдечно-съдовите 

заболявания” 

 

 

Първи ден-11.05.2018г. 

14-18ч.-регистрация във фоайeто на ТЕЛЕЦ-МУ-Плевен 

Зала „Амброаз Паре“-ТЕЛЕЦ на МУ- Плевен 

16-16.30-Откриване-проф. Арман Постаджиян, проф.Снежана Тишева 

16.30-17ч.-Поздравителни адреси: 

-проф. Славчо Томов-Ректор на МУ-Плевен; 

-Г-н Георг Спартански-кмет на Плевен 

  

   Модул „ Артериална хипертония“ 

Модератори:  проф. А.Постаджиян,  проф.Сн.Тишева 

17.00ч.  Рискови фактори за ССЗ - концепции за превенция в  България - 

проф.Ар.Постаджиян 

17.20 -17.40  Контрол на АН в България-анализ през фокуса на 

съвременните ръководства-доц. Йото Йотов 

17.40-1800 Маскирана хипертония – феномен на измерване на 

артериалното налягане или фенотип хипертония? – проф. Д. Раев 

18.00-18.20 Популации с висока честота на маскирана хипертония – проф. 

Сн. Тишева 

18.20-18.40       Маскираната неконтролирана хипертония - терминология, 

честота, механизми, значение за сърдечносъдовата прогноза – проф. М. 

Миланова  

18.40-19.00     Хипертония на бялата престилка - Доц.Иван Груев 



 

19.00-20.00 Симпозиум на Берлин Хеми 

 20.15 -Парти „ Добре дошли“-Хотел „ Балкан“  

 

Втори ден - 12.05.2018г- 

Зала „Амброаз Паре“-ТЕЛЕЦ на МУ- Плевен 

Модул „ Дислипидемии“  

Модератори: доц.М Токмакова, доц. Н.Станчева 

8.30-8.50 .Фамилна дислипидемия-доц.Людмила Владимирова – Китова 

8.50-9.10-Хипертриглицеридемията в патогенезата на  атерогенезата- 

доц.Мария Токмакова 

9.10-9.30 –Възможности за контрол на дислипидемиите- 

проф.Тишева/проф.Георгиева 

 9.30-10. Симпозиум на Пфайзер 

10-10.30 – Кафе пауза 

Модул „  Оценка на сърдечно-съдовия риск“ 

Модератори: 

Проф.А.Гудев, доц.Йото Йотов 

10.30.-10.50-Разгадахме ли остатъчния риск?- проф.Асен Гудев 

 10.50-11.10- „Implementation of cardiovascular prevention guidelines in daily 

clinical practice: Results from EUROASPIRE V survey in patients with 

coronary heart disease from 27 countries in Europe” ,-доц.Корнелия Коцева 

11.10-11.30- Съвременен поглед върху превенцията на СС риск-проф. Rick 

Grobbee 

!!.30-11.45- Дебати 

11.45-12-30-Симпозиум на „ Егис“ 

12. 30-13.30-Обяд 



 

Модул“ Метаболитен синдром и захарен диабет“ 

13.30-13.50-Принос на МС за повишаване на сърдечно-съдовия риск-д-р Г. 

Раянова 

13.50-14.10- МС  в детството-проф. В Йотова 

14.10- 14.30- Съвременни възможности за контрол на ЗД- доц. К.Тодорова 

14.30-15.00 – Симпозиум 

15.00-16.00- Постерна  студентска сесия 

16-00-16.30-Кафе пауза 

 

Модул „Двигателна активност и рехабилитация“ 

Модератори:проф.М. Цекова, д-р Ал.Алексиев 

16.30-16.50. Позитивни ефекти на КР с физическа активност при пациенти 

с аритмия и имплантирани кардиодивайси.  

  

16.50-17.10  КР при СН- ползите от физическата активност в зависимост от 

етиологията и.  

  

17.10-17.30.Роля на обучението при пациентите в придържане към 

препоръчаната физическа активност, диетичен режим, и ползите от него. 

17.30-18.10 –симпозиум 

 

18.30-Закриване на конференцията 

 

19.30-Вечеря в хотел „Кайлъка“-парк“Кайлъка“ 

  

 


