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В. Стандарт,29.09.2012

Чужди светила учат БГ доктори
Световноизвестният френски кардиолог проф. Ив Ловард от Париж откри вчера
двудневен обучителен курс за наши специалисти в "Пирогов". Той обясни как се
поставя стент през артерия от ръката. Обикновено спасителната пружинка се
прекарва през бедрената артерия. Проф. Логард заедно с д-р Валери Гелев
направиха 6 демонстрационни операции. В неделя проф. Едгар Бимер от
Клиниката по пластична хирургия в Мюнхен ще учи в спешната болница свои
български колеги на тънкости при операциите по микрохирургия.
Румяна Милева
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-09-29&article=425758

в. Преса, 1.10.2012 г.

BTA.bg

Кардиолог от Франция ще оперира шестима пациенти в
болницата "Пирогов"
28 септември 2012 / 11:06
София, 28 септември /Десислава Пеева, БТА/ Проф. Ив Ловард - специалист по
инвазивна кардиология във Франция, ще оперира шестима пациенти на б.
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/459398

News.bg

Денят на сърцето напълни "Пирогов" с желаещи за кардиопрегледи
29.09.2012, 12:14 (обновена 29.09.2012, 17:30)
Диана Зайкова

72 хиляди души у нас умират на година вследствие на сърдечни проблеми,
заяви здравният министър Десислава Атанасова по повод днешния Световен
ден на сърцето.
Днес лечебни заведения от цялата страна безплатно отварят вратите на
кардиологичните си кабинети, където всеки желаещ може да се подложи на
пълен профилактичен преглед.
В „Пирогов" безплатните прегледи са стартирали още от вчера сутринта, като
тази сутрин в болницата са отворили и четвърти кабинет поради високия интерес
на гражданите. Инициативата се радва на широко разпространение, като тази
сутрин желаещи за преглед са чакали още от 6.30 часа.
Стефан Кюртов - специалист по кардиология сподели, че само за няколко часа
през кабинета му са минали над 20 човека - повечето, от които над средната
възраст. Пред всичките кабинети имаше доста дълги опашки от чакащи за
преглед.

Над 300 пациенти бяха прегледани безплатно от кардиолозите на „Пирогов" в
рамките на 2 дни по повод Световния ден на сърцето. Средната възраст на
лицата е 65 години. От тях над 70% се нуждаят от допълнителни изследвания.
Тазгодишният надслов на инициативата е: „Един живот, един дом, едно сърце"
като фокусът пада върху сърдечносъдовите заболявания при жените и децата.
Според данни на интернационални проучвания на всяка една минута по света
умира по една жена от сърдечносъдово заболяване. Министър Атанасова
съобщи, че за последната година близо 300 хиляди българи имат проблеми с
кръвообръщението, като броят им е устойчив през последните няколко години.
От починалите, вследствие на сърдечни проблеми за 2011 г. 20 хиляди са
страдали от мозъчно-съдови проблеми, 24 хиляди - от сърдечна недостатъчност и
33 хиляди са починали вследствие на инсулти.
Министър Атанасова даде пример и влезе в една от палатките, където й
премериха кръвното, след което се оказа, че е малко ниско - 95/60
„Министерството провежда последователна политика за превенция и
профилактика на сърдечносъдовите заболявания като до края на годината ни
предстои още една мащабна инициатива, свързана с проблема", съобщи
министър Атанасова.
Тя подчерта необходимостта от правилен начин на живот и хранене, както и
необходимостта от активно спортуване, особено при по-малките деца с цел
подобряване на сърдечната дейност.
Представители на Съюза на българските кардиолози, както и директори на
многопрофилните болници в София се присъединиха към призива на Атанасова и
допълниха, че българите трябва да се грижат за здравето си всеки ден, а не да
се сещат само, когато има подобни празници.
Специалистите препоръчаха да се употребяват хранителни продукти с по-ниско
процентно съдържание на сол и мазнини.
Пред сградата на здравното министерство са разположени пунктове за
безплатни кардиологични прегледи за гражданите на столицата.
Профилактичните прегледи се извършват от екипи на Националната
кардиологична болница и Специализираната болница за активно лечение на
сърдечно-съдови заболявания „Света Екатерина".
Прегледите включват измерване на кръвно налягане и изследване с
кардиограф. Специалистите предоставят и консултации за това как да избегнем
сърдечно-съдовите заболявания и при какви индикации следва да потърсим
лекарска помощ.
Всеки преминал през профилактичен преглед получи по една ябълка като
символ на здравословния начин на живот.
Министър Атанасова даде пример и влезе в една от палатките, където й
премериха кръвното, след което се оказа, че е малко ниско - 95/60.
http://news.ibox.bg/news/id_1149440306

Cross.net

Светило в световната кардиология съветва родните специалисти

01 Октомври 2012
София /КРОСС/ Едни от най-изтъкнатите български инвазивни кардиолози се
събраха за пореден път в „Пирогов” на практическа среща със световнопризнатия
интервенционален специалист проф. Ив Ловар по случай Международния ден на
сърцето (29 септември). Той има голям опит при лечението на бифуркационните
лезии, което са запушвания при разклоненията на съдовете на сърцето.
„Лечението на бифуркациите се налага в около 15% от случаите, които имаме в
отделението в Пирогов”, сподели д-р Валери Гелев, завеждащ инвазивната
кардиология на спешния център. “По-често това са трудни за разрешаване
случаи, защото от една страна трябва да се следва естествения път на съда и
същевременно да се направи така, че да се сведе до минимум опасността от
повторно запушване”, допълни той. Проф. Ловар и д-р Гелев извършиха
манипулации на трима пациенти в Пирогов с бифуркационни лезии. Те използваха
радиален метод (достъп през ръката), който се практикува все по-често у нас тъй
като е по-малко инвазивен и е свързан с по-малко усложнения, предпочитан от
пациентите. “Тук съм за пети път. Имам прекрасни впечатления от
професионализма на българските инвазивни кардиолози както от посещенията ми
тук, така и от срещите ми с тях на международни срещи”, сподели френския
специалист проф. Ловар.

Проф. Ив Ловард работи в една от най-големите частни кардиологични клиники в
Париж - Dr Institut Hospitalier Jacques Cartier Massy, както и в Institut
Cardiovasculaire Paris-Sud от 1992 г.
По време на семинара за първи път на живо, пред широка аудитория беше
демонстрирана нова методика за изследване на вътрекоронарни артерии. До
момента, подобна диагностика се прави с интракоронарен ултразвук. Оптичнокохерентната томография е метод, който позволява много по-висока точност на
изследването. “Надяваме се съвсем скоро Пирогов, както и всички други
катеризационни в страната да заработят с подобна апаратура, тъй като тя е
изключително небоходима за пациентите”, каза д-р Гелев при закриване на
срещата. На събитието присъстваха кардиолози от всички големи болници в
София.
www.cross.bg/1330726

Blitz.bg

Френски професор показа нов метод за отпушване на кръвоносни съдове в
"Пирогов"
1 октомври 2012, 10:00
София, България
Световноизвестният френски кардиолог проф. Ив Лувард оперира безплатно през
уикенда в “Пирогов” и изнесе лекции пред българските си колеги. Заедно с шефа
на отделението по инвазивна кардиология на спешния институт д-р Валери Гелев
демонстрираха нова техника за отпушване артериите на сърцето, пише “Преса”.
Единият от оперираните пациенти бил с прекаран инфаркт преди няколко години
и вече имал два стента на две от артериите, които хранят сърцето. “Оказа се, че и
третата артерия е стестнена почти на 99%, но на място, където два съда се
разклоняват”, пояснява проф. Лувард.
“Затова се наложи да изберем по-болното място и там поставихме стент. След
това в двете разклонения, до които стигнахме със специален водач през ръката
на мъжа, раздухме два медицински балона, докато те не се целунаха”, описва
метода той.
Минути преди края на процедурата, която се поема от здравната каса, но у нас я
правят в много малко инвазивни кардиологии, пациентът се чувствал много добре.
/БЛИЦ
http://www.blitz.bg/news/article/157080

Puls.bg

В "Пирогов" демонстрация по лечение на запушвания
Puls.bg | 28 септември 2012
Изтъкнатият френски кардиолог проф. Ив Ловард предава знания и опит на свои
колеги по лечението на запушвания по време на обучителен семинар,
иницииран от УМБАЛСМ „Пирогов“, съвместно с Българското дружество по
инвазивна кардиология.
Проф. Ловард е инвазивен кардиолог и работи в една от най-големите частни
кардиологични клиники в Париж, Dr Institut Hospitalier Jacques Cartier Massy и
Institut Cardiovasculaire Paris-Sud. Демонстрацията по отстраняването на
запушванията, използвайки достъп през ръката, той извършва заедно с колегата
си от нашата болница за Спешна медицина, д-р Валери Гелев, завеждащ на
Отделението по инвазивна кардиология.
Общо 6 пациенти на Клиниката по инвазивна кардиология на болницата
получават безплатно лечение при това обучение на специалисти „на живо“.
Това е поредният семинар, който се организира от отделението по инвазивната
кардиология на УМБАЛСМ „Пирогов“. От миналата година са проведени общо 10
такива практически срещи с участието на международни специалисти в областта
на кардиологията.
Обучителният семинар се организира по повод Световния ден на сърцето – 29
септември и освен програма за специалисти включва безплатни прегледи за

пациентите.
Програма на семинара
Петък, 28 септември
15:00 – 15:10 – Откриване с лекция на проф. Ив Ловард и д-р Валентин Гелев
15:10 – 15:40 – 20-годишен юбилей на Трансрадиалната ангеопластика – актуален
статус, предимства, препоръки и умения за успешен TR достъп
15:45 – 16:00 - Дискусия
16:00 – 17:30 – Демонстриране на живо на метода (Опериращи: проф. Ив Ловард,
д-р Валентин Гелев)
17:30 – 18:00 – Кафе пауза
18:00 – 18:30 – Презентация
Събота, 29 септември
08:30 – 08:50 - Bifurcation Lesions (д-р Валери Гелев)
09:00 – 09:30 – Модерно лечение на Bifurcations (проф. Ив Ловард)
09:30 – 09:40 - Дискусия
09:45 – 12:00 - Демонстриране на живо на метода (Опериращи: проф. Ив Ловард,
д-р Валентин Гелев)
12:00 – 12:30 – Кафе пауза
12:30 – 13:00 – Презентация
13:30 – 14:00 – Обяд
14:00 – 14:10 – Заключителна част (проф. Ив Ловард, д-р Валери Гелев)

*
Желаещите безплатна консултация със специалист относно сърдечното си
здраве пациенти могат да се възползват от възможността като посетят
Кардиологичния кабинет на болницата – кабинет 128, днес и утре, 29 септември,
от 08:00 до 14:00 часа.
http://www.puls.bg/health/news/news_11267.html

Zdrave.net

Френски инвазивен кардиолог гостува на обучителен семинар в "Пирогов"
28.9.2012, zdrave.net
По случай Международния ден на сърцето, 29 септември, „Пирогов”, съвместно с
Българското дружество по инвазивна кардиология организира обучителен
семинар на посветен на лечение на запушвания, използвайки достъп през ръката.
Това съобщават от пресцентъра на спешния институт.
Специален гост на семинара ще бъде френският инвазивен кардиолог проф. Ив
Ловард, който работи в една от най-големите частни кардиологични клиники в
Париж - Dr Institut Hospitalier Jacques Cartier Massy, както и в Institut
Cardiovasculaire Paris-Sud от 1992 г. От българска страна лектор ще бъде д-р
Валери Гелев, завеждащ Отдление по инвазивна кардиология в спешната
болница.
В рамките на посещението си в България и на обучителния семинар, проф.
Ловард ще демонстрира метода на лечение на запушвания, използвайки достъп
през ръката. Общо 6 пациенти, които се намират в Клиниката по инвазивна
кардиология в Пирогов, ще имат възможност да получат безплатно лечение от
изтъкнатия френски кардиолог и екипа на инвазивната кардиология в Пирогов.
Това е поредният семинар, който се организира от отделението по инвазивната
кардиология на лечебното заведение. В рамките на 2011-2012 година бяха
проведени над 10 практически срещи с участието на международни специалисти в
областта на кардиологията.

По повод Международния ден на сърцето в три кабинета на Пирогов ще се правят
безплатни прегледи. Освен кардиологичния кабинет на лечебното заведение,
болницата разкрива и два допълнителни кабинета поради големия наплив на
пациенти, информираха от там.
Всички пациенти могат да се възползват от безплатна консултация с кардиолог на
28 и 29 септември от 08:00 до 14:00 часа, допълват от института.
http://www.zdrave.net/Portal/news/default.aspx?evntid=I5LyNnjP1Jg%3D

Трима пациенти със спасени сърца от френски и български
лекари
01.10.2012, zdrave.net
Световнопризнатия интервенционален специалист проф. Ив Ловар и д-р Валери
Гелев, завеждащ инвазивната кардиология на болница „Пирогов”, извършиха
манипулации на трима пациенти в спешния център с бифуркационни лезии. Те
използваха радиален метод (достъп през ръката), който се практикува все почесто у нас тъй като е по-малко инвазивен и е свързан с по-малко усложнения,
предпочитан от пациентите.

“Тук съм за пети път. Имам прекрасни впечатления от професионализма на
българските инвазивни кардиолози както от посещенията ми тук, така и от
срещите ми с тях на международни срещи”, сподели френския специалист проф.
Ловар.
“Лечението на бифуркациите се налага в около 15% от случаите, които имаме в
отделението в Пирогов”, сподели д-р Гелев. “По-често това са трудни за
разрешаване случаи, защото от една страна трябва да се следва естествения път
на съда и същевременно да се направи така, че да се сведе до минимум
опасността от повторно запушване”, допълни той.
По време на обучителния семинар, посветен на лечението на запушвания, за
първи път на живо, пред широка аудитория беше демонстрирана нова методика
за изследване на вътрекоронарни артерии. До момента, подобна диагностика се
прави с интракоронарен ултразвук. Оптично-кохерентната томография е метод,
който позволява много по-висока точност на изследването. “Надяваме се съвсем
скоро Пирогов, както и всички други катеризационни в страната да заработят с
подобна апаратура, тъй като тя е изключително небоходима за пациентите”, каза
д-р Гелев при закриване на срещата. На събитието присъстваха кардиолози от
всички големи болници в София.
http://www.zdrave.net/Portal/news/default.aspx?evntid=N6IBEeiMWY0%3D

Patient.bg

Френски инвазивен кардиолог гостува на обучителен семинар в "Пирогов"
По случай Международния ден на сърцето, 29 септември, „Пирогов”, съвместно с
Българското дружество по инвазивна кардиология организира обучителен
семинар на посветен на лечение на запушвания, използвайки достъп през ръката.
Това съобщават от пресцентъра на спешния институт.
Автор: БАЗП Източник: zdrave.net

Специален гост на семинара ще бъде френският инвазивен кардиолог проф. Ив
Ловард, който работи в една от най-големите частни кардиологични клиники в
Париж - Dr Institut Hospitalier Jacques Cartier Massy, както и в Institut
Cardiovasculaire Paris-Sud от 1992 г. От българска страна лектор ще бъде д-р
Валери Гелев, завеждащ Отдление по инвазивна кардиология в спешната
болница.
В рамките на посещението си в България и на обучителния семинар, проф.
Ловард ще демонстрира метода на лечение на запушвания, използвайки достъп
през ръката. Общо 6 пациенти, които се намират в Клиниката по инвазивна
кардиология в Пирогов, ще имат възможност да получат безплатно лечение от
изтъкнатия френски кардиолог и екипа на инвазивната кардиология в Пирогов.

Това е поредният семинар, който се организира от отделението по инвазивната
кардиология на лечебното заведение. В рамките на 2011-2012 година бяха
проведени над 10 практически срещи с участието на международни специалисти в
областта на кардиологията.
По повод Международния ден на сърцето в кардиологичния кабинет на Пирогов
ще се правят безплатни прегледи. Всички пациенти могат да се възползват от
безплатна консултация с кардиолог в 128 кабинет на 28 и 29 септември от 08:00
до 14:00 часа, допълват от института.
http://patient.bg/view_news_bg.php?news_id=2863

Hsmaritsa.com

Френски професор консултира болницата
Понеделник, 01 Октомври 2012г. 07:00ч. , Автор: Весела Тодорова
Един от най-изтъкнатите представители на инвазивната кардиология в световен
мащаб - френският професор Ив Ловард, става консултант на областната
болница. Светилото бе в Хасково, в събота, за да инспектира новия модерен
ангиограф, монтажът на който приключи тези дни. Професорът ще консултира
различни случаи - както лично, така и дистанционно, и ще води семинари с
местните кардиолози с цел повишаване на квалификацията им.
Отделението за инвазивна кардиология към МБАЛ - Хасково, на практика, вече е
почти готово. Негов началник ще бъде д-р Орлин Радев, а консултант - д-р Валери
Гелев, шеф на инвазивната кардиология в "Пирогов". Разрешителните за дейност
обаче, тепърва ще трябва да се набавят - от РЗИ, здравното министерство и
Агенцията за ядрено регулиране. Не на последно място, трябва да се сключи
договор за работа с Касата.
http://www.hsmaritsa.com/haskovo/frenski-profesor-konsultira-bolnitsata.html

Haskovo.net

Френски професор в МБАЛ утре, безплатни прегледи за Деня на сърцето
публикувана: 28-09-2012 17:05 ч.
Считаният за баща на инвазивната кардиология в световен мащаб Френски
професор д-р Yves Louvard ще гостува утре в хасковската многопрофилна
болница по повод световния ден на сърцето. Професор Ловард ще набележи дати
за бъдещи обучителни семинари в областната болница, за кардиолози от региона,
разбира се при наличие на интерес. Идването на професора съвпада и с
приключилият монтаж на ултрамодерния ангиограф, с който в хасково ще се
правят свръхсложни сърдечни операции или т.нар. Инвазивна кардиология.
Досега такова нещо в хасковската болница не бе правено никога.
По повод утрешния световен Ден на сърцето, областната болница ще извършва
сърдечни прегледи на осигурени и неосигурени пациенти, без направления.
„Промоцията“ е от 8 до 13 часа и ще се водят от шефовете на Кардиологията в
МБАЛ д-р Александра Милева и д-р Антони Гогов.
Прегледите ще се извършват в така нареченото функционално отделение,
познато още като отделение по образна диагностика. Намира се отстрани на
детско отделение.
Г.Христов

http://www.haskovo.net/?module=news&action=details&id=112969
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По повод Световния ден на сърцето-29 септември над 300 прегледани в
УМБАЛСМ "Пирогов"
Кардиолозите от „Пирогов” прегледаха безплатно повече от 300 пациенти, в
рамките на два дни (28 и 29 септември), по повод Световния ден на сърцето.
Първоначално от лечебното заведение бяха обявили че ще има един кабинет за
прегледи, но само часове след началото на кампанията разкриха още два
кабинета, поради големия интерес, а в последствие общият им брой нарасна до
четири. Кампанията по случай Световния ден на сърцето протече в цялата
страна. В столицата безплатни кардиологични прегледи се извършиха в пет
болници.
Сърдечносъдовите заболявания са причина за 60-64% от смъртните случаи у нас,
според данни на Дружеството на кардиолозите в България.
В МБАЛСМ "Пирогов" средната възраст на прегледаните е 65 години.Над 70% от
тях обаче се нуждаят от още допълнителни изследвания.
-----------По случай Международния ден на сърцето УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, съвместно с
Българското дружество по инвазивна кардиология организира обучителен
семинар на посветен на лечение на запушвания, използвайки достъп през ръката.
Специален гост на семинара ще бъде френският инвазивен кардиолог проф. Ив
Ловард, който работи в една от най-големите частни кардиологични клиники в

Париж - Dr Institut Hospitalier Jacques Cartier Massy, както и в Institut
Cardiovasculaire Paris-Sud от 1992 г. От българска страна лектор ще бъде д-р
Валери Гелев, завеждащ на Отдление по инвазивна кардиология в спешната
болница.
В рамките на посещението си в България и на обучителния семинар, проф.
Ловард ще демонстрира метода на лечение на запушвания, използвайки достъп
през ръката. Общо 6 пациенти, които се намират в Клиниката по инвазивна
кардиология в Пирогов ще имат възможност да получат безплатно лечение от
изтъкнатия френски кардиолог и екипът на инвазивната кардиология в Пирогов.
Това е поредния семинар, който се организира от отделението по инвазивната
кардиология на Пирогов. В рамките на 2011-2012 година бяха проведени над 10
практически срещи с участието на международни специалисти в областта на
кардиологията.
http://rummarinova.blogspot.com/2012/09/29-300.html
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Курс по инвазивна кардиология в "Пирогов" по
повод Деня на сърцето
Кардиолозите от "Пирогов” ще преглеждат безплатно пациенти на 28-ми и 29-ти
септември, съобщават от пресцентъра на болницата. Кардиологичните консултации са
по повод Световния ден на сърцето. Те ще се провеждат между 8 и 14 часа на двете дати
в 126-ти кабинет в поликлиниката на Университетската болница. За консултациите не е
необходимо предварително записване по телефона.

Според началника на Клиниката по кардиология доц. Мария Миланова
профилактиката на пациентите и непрекъснатата подготовка на лекарите е в
основата на доброто здраве. Ето защо в лечебното заведение паралелно с
безплатните консултации ще се проведе и Курс по инвазивна кардиология.
Лектор в него ще бъде световноизвестният кардиолог проф. Лувард. Той ще чете
лекции на 28. 09. и 29. 09. в Отделението по инвазивна кардиология към
Клиниката по кардиология. Курсът се провежда съвместно с Българското
дружество по инвазивна кардиология и „Пирогов”.
http://www.cardiobg.com/content/view/733/1/

Трима пациенти със спасени сърца от
френски и български лекари
Световнопризнатия интервенционален специалист проф. Ив Ловар и д-р Валери Гелев,
завеждащ инвазивната кардиология на болница „Пирогов”, извършиха манипулации на
трима пациенти в спешния център с бифуркационни лезии. Те използваха радиален
метод (достъп през ръката), който се практикува все по-често у нас тъй като е по-малко
инвазивен и е свързан с по-малко усложнения, предпочитан от пациентите. “Тук съм за
пети път. Имам прекрасни впечатления от професионализма на българските инвазивни
кардиолози както от посещенията ми тук, така и от срещите ми с тях на международни
срещи”, сподели френския специалист проф. Ловар.

“Лечението на бифуркациите се налага в около 15% от случаите, които имаме в
отделението в Пирогов”, сподели д-р Гелев. “По-често това са трудни за
разрешаване случаи, защото от една страна трябва да се следва естествения път
на съда и същевременно да се направи така, че да се сведе до минимум
опасността от повторно запушване”, допълни той.
По време на обучителния семинар, посветен на лечението на запушвания, за
първи път на живо, пред широка аудитория беше демонстрирана нова методика
за изследване на вътрекоронарни артерии. До момента, подобна диагностика се
прави с интракоронарен ултразвук. Оптично-кохерентната томография е метод,
който позволява много по-висока точност на изследването. “Надяваме се съвсем
скоро Пирогов, както и всички други катеризационни в страната да заработят с
подобна апаратура, тъй като тя е изключително небоходима за пациентите”, каза
д-р Гелев при закриване на срещата. На събитието присъстваха кардиолози от
всички големи болници в София.

http://www.cardiobg.com/content/view/751/1/

