ПРОГРАМА
ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС
13-15 МАЙ 2016 г., НЕСЕБЪР
ПРОМЯНА В МОДЕЛА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
13 МАЙ - ГОЛЯМА ЗАЛА

14.00 ч.–14.10ч. - Откриване на конференцията
14.10 ч.–14.30ч. – Съвременни промени в реформата на здравеопазването – д-р Венцислав Грозев,
председател на Управителния съвет на Български лекарски съюз
14.30 ч.– 14.45 ч. - д-р Петър Москов, министър на здравеопазването
14.45ч. – 15.00 ч. - д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по
здравеопазване на НС
15.00 ч.– 15.15 ч. - доц. Григор Димитров, Българска стопанска камара
15.15 ч.–15.30 ч. – Прозрачността гради доверие – г-н Деян Денев, директор на Асоциация на
научноизследователските фармацевтични производители в България
15.30 ч.–15.45 ч. - Електронно продължаващо медицинско обучение - Кредо уеб, социална
мрежа за здраве и здравеопазване, г-жа Лиляна Филипова
Модератори: д-р Венцислав Грозев, д-р Юлиан Йорданов
15.45 ч. - 16.15 ч. – ДИСКУСИЯ
16.15 ч. – 16.35 ч. - КАФЕ ПАУЗА

16.35 ч.–16.50 ч. - Превенция на социално – значимите заболявания в условията на здравна
реформа – проф. д-р Невена Цачева, проф. д-р Сашка Попова
16.50 ч.-17.05 ч. -

Онкологията, комплексна медицинска специалност – проф. д-р Здравка
Валерианова, ръководител на Български национален раков регистър

17.05 ч.-17.20 ч. -

Бърнаут синдром на професионалното изтощение – предизвикателство пред
лекарския професионализъм -доц. Бистра Ценова, НЦОЗА

17.20 ч.–17.35 ч. - Мултифокалната атеросклероза – социално значимо заболяване, проф. д-р
Л.Гроздински
Модератор: д-р Галинка Павлова
17.50 ч. – 18.00 ч. - ДИСКУСИЯ
18.30 ч. - КОКТЕЙЛ

СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
14 МАЙ - ГОЛЯМА ЗАЛА
МОДУЛ СПЕШНА МЕДИЦИНА

09.00 ч. – 09.15 ч. - Спешна медицина - сега накъде? - проф. д-р М.Миланов
09.15 ч. – 09.30 ч.- Възможности за осигуряване на равнопоставен и своевременен достъп на
пациенти до спешна извънболнична и болнична помощ, гарантирани с
медицинския стандарт по спешна медицина - д-р Д.Кателиева
09.30 ч.–09.45 ч. -

Текучество на персонала в Спешно отделение - как да задържим кадрите
си?
Проследяване на най-честите социално значими заболявания в Спешно
отделение – Плевен - д-р П.Стефановски

09.45 ч. – 10.00 ч. - Стандартът по спешна медицина – нови и стари деонтологични проблеми –
д-р Н.Хубанов
Модератор: проф. д-р Милан Миланов
10.00 ч.–10.15 ч. - ДИСКУСИЯ

МОДУЛ КАРДИОЛОГИЯ И КАРДИОХИРУРГИЯ

10.15 ч.– 10.30 ч. - Фамилна хиперхолестеролемия - популационен риск и ранна превенция и
лечение – д-р Св. Цонев, доц. д-р И. Петров
10.30 ч. – 10.45 ч. - Минало, настояще и бъдеще в лечението на сърдечната недостатъчност- една
съвременна епидемия – доц. д-р М. Токмакова
10.45 ч. – 11.00 ч. - Детекция и ранна профилактика и лечение на субклинична атеросклероза –
д-р Я. Симова
11.00 ч.–11.15 ч. - Модерно ендоваскуларно лечение на заболявания на аортата – доц. д-р Иво
Петров, д-р З. Станков
11.15 ч. – 11.30 ч. - Клапна корекция-хирургия или интервенция - доц. д-р Трендафилова
11.30 ч. – 11.45 ч. - Съвременно лечение на сърдечната недостатъчност - д-р Св.Йовев
11.45 ч. – 12.00 ч. - Хирургично и хибридно лечение на дисекациите и аневризмите на гръдната
аорта – д-р Р. Илиев
12.00 ч. – 12.15 ч. - Хронична венозна болест, като тежко инвалидизиращо заболяване –
д-р Св.Димитров
12.15 ч. – 12.30 ч. - Перкутанна дилатационна трахеотомия – д-р Г.Царянски

Модератор: проф. д-р Генчо Начев, доц. д-р Иво Петров

12.30 ч.–12.45 ч. - ДИСКУСИЯ
12.45 ч. – 13.45 ч. – ОБЯД

МОДУЛ ХИРУРГИЯ

13.45 ч. – 14.00 ч. – Рак на стомаха - проф. д-р Б. Коруков
14.00 ч. - 14.15 ч. – Рак на дебело и право черво - проф. д-р Д. Стойков
14.15 ч. - 14.30 ч. – Механичен иктер следствие на онкологични заболявания - проф. д-р
Р.Маджов
14.30 ч. – 14.45 ч. – Рак на млечната жлеза - проф. д-р Т. Делийски
14.45 ч. – 15.00 ч. – Рак на белия дроб - проф. Д-р Д. Петров
15.00 ч. - 15.15 ч. – Хирургично лечение на болестното затлъстяване – доц.д-р Георги Гърбев
15.15 ч. - 15.30 ч. – Модели за ранно следоперативно възстановяване – медицински, социални и
икономически аспекти – д-р Ст.Георгиева
Модератори: акад. проф. д-р Дамян Дамянов, проф. д-р Бойко Коруков

15.30 ч. - 15.45 ч. – ДИСКУСИЯ
15.45 ч. - 16.00 ч. – КАФЕ ПАУЗА

МОДУЛ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

16.00 ч. - 16.15 ч. –

Системно лекарствено лечение и молекуларна биологична терапия при
неоадювантна, адювантна и лечебна химиотерапия при рак на млечната жлеза
– д-р Ж. Арабаджиев

16.15 ч.-16.30 ч. – Химиотерапия и прицелно/таргетно/ лечение при локалноавансирал или
метастазирал рак на дебелото и правото черво в зависимост от генетичния
мутационен статус - д-р Св.Ганчева
16.30 ч.–16.45 ч. -

Имунохистохимично определяне на рецепторния статус, HER2 експресията и
ин ситу хибридизация при пациенти с рак на млечната жлеза - проф. д-р
Цв. Бошнакова

16.45 ч.–17.00 ч. - Съвременен генетичен профайлинг и таргети в лечението на солидните
злокачествени тумори - проф. д-р В.Ганев
Модератор: проф. д-р Здравка Валерианова
17.00 ч.–17.15 ч. – ДИСКУСИЯ

МОДУЛ ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

17.15 ч.–17.30 ч. – Съвременно и навременно лъчелечение в България – В.Първанова , Н. Гешева
17.30 ч.–17.45 ч.– Съвременно лъчелечение при менингиоми на ЦНС и зрителния нерв Л.Маринова
17.45 ч.–18.00 ч. – Апаратурни възможности у нас за облъчване в туморното ложе при карцином
на гърда – интраоперативно, следоперативно с брахитерапия и линеен
ускорител - И.Михайлова, В.Първанова, Кр.Орманкова, Е.Петкова,
А.Балабанова, Б.Генова, Е.Манова.
18.00 ч.–18.15 ч. – Показания за прилагане на хеликална терапия – томотерапия - Д.Георгиев,
Н.Гешева, И.Михайлова, А.Балабанова, Д.Кацаров

Модератор: проф. д-р Веселина Първанова

18.15 ч.-18.30 ч. -

ДИСКУСИЯ

20.00 ч.

ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ

–

14 МАЙ – МАЛКА ЗАЛА

МОДУЛ НЕВРОЛОГИЯ

09.00 ч. – 09.15 ч. - Деменциите – ”скритият” проблем на века - проф. д-р Лъчезар Трайков
09.15 ч. – 09.30 ч. - Нарастването на активната възраст като медико-социален проблем проф. д-р Бойко Стаменов, доц. д-р Мирена Вълкова
09.30 ч. – 09.45 ч. - Ранна диагностика на болестта на Паркинсон - проф. д-р Лъчезар Трайков
09.45 ч.– 10.00 ч. – Исхемичен мозъчен инсулт - рискови фактори - д-р Н.Нейков
10.00 ч. – 10.15 ч. - Обструктивна сънна апнея - д-р Н.Нейков

Модератор: проф. д-р Лъчезар Трайков, проф. д-р Бойко Стаменов

МОДУЛ НЕВРОХИРУРГИЯ

10.15 ч. – 11.00 ч. - Съвременни методи в лечението на мозъчносъдовите заболявания – проф. д-р
Николай Габровски
11.00 ч. – 11.15 ч. - Съвременни методи за лечение на мозъчните тумори – проф. д-р Николай
Габровски

11.15 ч. – 11.30 ч. - Ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовата патология - д-р Станимир
Сираков
11.30 ч. – 11.45 ч. - Бъдещето на неврохирургията – предизвикателства и проблеми - проф. д-р
Борислав Китов
Модератор: проф. д-р проф. д-р Николай Габровски

11.45 ч.–12.00 ч. - ДИСКУСИЯ
12.00 ч.–12.15 ч. - КАФЕ ПАУЗА

МОДУЛ ПСИХИАТРИЯ

12.15 ч. – 12.30 ч. - Минало, настояще, бъдеще на психиатрията в България.Нови тенденции в
разбирането на психичните заболявания - проф. д-р В.Миланова
12.30 ч. – 12.45 ч. - Живот в сянката на стигмата - доц. д-р М. Стоименова
Модератори: проф. д-р Вихра Миланова, доц. д-р М. Стоименова

12.45 ч. – 13.45 ч. – ОБЯД

МОДУЛ КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

13.45 ч. - 14.00 ч. -

Съвременни терапевтични подходи в клиничната токсикология проф. д-р К.Канев
14.00 ч. – 14.15 ч. – Остри наркотични интоксикации в Пловдивски регион 2004-2005 г. – проф.д-р
Я.Илиев
14.15 ч. – 14.30ч. - Медико-социални проблеми при суицидни опити чрез самоотравяне в детска
възраст – доц. д-р Е.Бързашка
14.30 ч. – 14.45 ч. – Остри интоксикации с метадон – доц. д-р М. Гешева
14.45 ч. - 15.00 ч. –
Остри интоксикации след употреба на наркотици и др.психотропни вещества
при деца и млади хора – доц. д-р З. Златева
Модератор: доц. д-р М. Гешева, доц. д-р Е.Бързашка

15.00 ч. – 15.15 ч. - ДИСКУСИЯ

МОДУЛ ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

15.15 ч. – 15.30 ч. - Новости в лечението на захарния диабет тип 2 - проф. д-р Здравко Каменов
15.30ч. – 15.45 ч. -

Ендокринни хипертонии - проф. д-р Сабина Захариева

15.45 ч. – 16.00 ч. - Синдром на поликистозните яйчници - проф. д-р М. Орбецова
16.00 ч. - 16.15 ч. – Остеопороза - доц. д-р П. Попиванов, д-р Н. Темелкова
Модератор: проф. д-р Здравко Каменов

16.15 ч.-16.30 ч. -

ДИСКУСИЯ

20.00 ч.

ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ

–

