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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
По инициатива на Фондация „Академия Кардиология” и Арбилис ООД, съвмест-

но с Фондация „Логартис”, в периода 15–19 май 2019 г., в Интер Експо Център,  
гр. София, ще се проведе Втора научно-практическа конференция „Профилактика, 
диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното 
здравеопазване”. 

Тази година конференцията ще се осъществи успоредно с изложенията Булмедика 
и Булдентал – най-дългогодишната изложба в областта на медицината и едно от 
най-значимите събития за медицинския и денталния сектор в България и региона. 

В дните на изложенията – 15–17 май 2019 г.  е организирано Училище „Здраво-
словен живот“, в рамките на което ще се обсъждат профилактични стратегии за  
здравословен начин на живот, здравословно хранене, консумация на храни и напитки, 
двигателна активност, хранителни добавки и биопродукти, както и принципи на 
новите технологии в съвременната терапия. 

Всички медицински специалисти, които са заплатили регистрационна такса за 
участие в научната конференция могат да посетят изложенията Булмедика и Бул-
дентал със свободен вход и да присъстват на съпътстващата програма на Училище 
„Здравословен живот“.

В периода 17–19 май 2019 г., достъпът до научна програма на конференцията е 
ограничен само за медицински специалисти. 

Целта на конференцията е да се представят и дискутират профилактични-
те, диагностичните и лечебните подходи при хората в млада възраст – от 15 до  
44 г., и в зряла възраст – 45 до 59 г. Първото издание предизвика огромен интерес 
у лекарите. Високата оценка, която поставиха участниците в този научен форум, 
доказа необходимостта и полезността от неговото периодично провеждане, за да 
бъдат обсъждани по-обстойно всички аспекти на здравеопазването при млади и 
зрели хора. 
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15–17 май 2019
Училище „Здравословен живот“

15.00–16.00 
Сесия Здравословно хранене  
Лектор: проф. Веселка Дулева
1.	 Съвременни	аспекти	на	науката	за	

хранене	

2.	 Национални	препоръки	за	
здравословно	хранене	в	млада	и	
зряла	възраст	–		
Европейски	и	национални	
приоритетни	стратегии	за	
здравословно	хранене

16.30–17.30 
Сесия Хранителни дефицитни  
нарушения 
Лектор: доц. Даниела Попова
1.	 Алтернативни	хранителни	

режими

2.	 За	и	против	глутена

3.	 Ролята	на	витамин	D	за	
човешкото	здраве

НАУЧНА ПРОГРАМА

15 май 2019 (сряда)

ЗАЛА 4

16 май 2019 (четвъртък)

ЗАЛА 4

10.00–11.00 
Сесия Наднормено тегло и  
затлъстяване, нарушения в  
хранителното поведение  
Лектор: доц. Даниела Попова
1.	 Наднормено	тегло	и	затлъстяване	

в	млада	и	зряла	възраст	–	рискове	
за	здравето

2.	 Съвременни	подходи	за	превенция	
и	терапия	наднорменото	тегло	и	
затлъстяването

3.	 Нарушения	в	хранителното	
поведение

11.30–12.30 
Сесия Физическа активност и здраве  
Лектор: гл. експерт Ивелина Камел

1.	 Физическа	активност	на	
населението	в	ЕС	и	България	

2.	 Ниската	физическа	активност	–	
фактор	на	риска	за	здравето

3.	 Препоръки	на	СЗО	за	повишаване	
на	физическата	активност	на	
населението	

13.00–14.00 
Сесия Употреба на алкохол  
Лектор: гл. експерт д-р Росица Чапарова
1.	 Консумация	на	алкохол	в	ЕС	и	

България

2.	 Злоупотреба	с	алкохол	и	рискове	за	
здравето

3.	 Превенция	на	злоупотребата	с	
алкохол



ЗАЛА 4.1

17 май 2019 (петък)

ЗАЛА ВИТОША

14.00–17.00 
Сесия Тютюнопушене и здравен 
риск 
Модератор: проф. Георги Момеков
1.	 Тютюнопушене	–	епидемиология	и	

глобален	риск	–	проф. Борислав Георгиев

2.	 Тютюнопушене	в	
епидемиологичните	проучвания	
EUROASPIRE	в	Европа	–		
проф. Борислав Георгиев

3.	 Тютюнопушене	в	ЕС	и	България.	
Тютюнопушене	и	зависимост.	
Пасивно	пушене	и	здравен	риск	при	
децата	–	гл. експерт Доротея Великова 

4.	 Тютюнопушене	в	млада	възраст	–		
д-р Георги Владимиров

5.	 Базирани	на	доказателствата	
решения	на	глобалната	епидемия	
тютюнопушене	–	проф. Георги Момеков

6.	 Дискусия

15.00–17.30

Сесия: Стоматология и сърдечно- 
съдова профилактика 
Модератор: проф. Борислав Георгиев
1.	 Профилактика	на	инфекциозния	

ендокардит	при	стоматологични	
процедури	–	д-р Данаил Аврамов 

2.	 Предизвикателства	в	денталната	
хирургия	–	поведение	при	

пациенти	на	антикоагулантна	и	
антиагрегантна	терапия	–		
д-р Евелина Дончева

3.	 Пародонтит	и	сърдечно-съдови	
заболявания	–	д-р Боян Кунев

4.	 Ефектът	на	тютюнопушенето	
върху	оралното	здраве	–		
д-р Димитър Ковачев 

5.	 Дискусия

10.00–13.00 
Сесия Функционални храни и  
хранителни добавки 
Лектори: доц. Даниела Попова и  
проф. Веселка Дулева
10.00–11.00
1.	 Съвременно	определение	за	

хранителни	добавки	и	тяхната	
роля	за	човешкото	здраве

2.	 Функционални	храни	–	роля	за	
човешкото	здраве

11.30–13.00
1.	 Пробиотици	и	пребиотици	–	

ролята	за	здравето



17–19 май 2019

ВТОРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Ефективни и безопасни подходи в профилактика, 
диагностика и терапия в млада и зряла възраст

НАУЧНА ПРОГРАМА

17 май 2019 (петък)

ЗАЛА 4

13.45–14.00 
Откриване на конференцията

14.00–15.30 
Научна сесия Чернодробни заболя-
вания в млада възраст 
Модератор: проф. Людмила Матева
1. Как да разпознаем чернодробно 

заболяване в млада възраст? –  
проф. Людмила Матева

2. Синдроми на прогресивна фамилна 
холестаза в ранна възраст –  
д-р Мила Байчева

3. Неалкохолна или алкохолна 
стеатозна болест? – 
проф. Людмила Матева

4. Дискусия

16.00–17.00 
Научна сесия Болести на миокарда 
в млада възраст 
Модератор: проф. Елина Трендафилова
1. Хипертрофична кардиомиопатия –  

проф. Елина Трендафилова

2. Възможности на образната 
диагностика на болестите на 
миокарда в млада възраст –  
доц. Камелия Генова

17.00–17.30 
Научен симпозиум Кардиоверсия 
при предсърдно мъждене и антикоа-
гулация (с подкрепата на Пфайзер)

1. Emanate – нови хоризонти при 
кардиоверсия – проф. Елина Трендафилова

17.45–19.45 
Научна сесия Белодробна артериал-
на хипертония. Тумори на сърцето 
Модератор: проф. Маргарита Цонзарова
1. Нова дефиниция, класификация и 

ранна диагностика на белодробната 
артериална хипертония –  
д-р Елена Димитрова

2. Белодробна артериална 
хипертония в детска и юношеска 
възраст – проф. Маргарита Цонзарова

3. Фамилен сърдечен миксом –  
доц. Анна Дашева

4. Дискусия



ЗАЛА 4.1

14.00–16.00 
Научна сесия Големи коронарни 
рискови фактори в млада и зряла 
възраст (част 1)  

Модератор: проф. Борислав Георгиев
1. Артериална хипертония при млади 

хора – епидемиология и принципи на 
лечение – д-р Венцислав Григоров

2. Симпатикус и артериална 
хипертония при млади хора –  
д-р Георги Владимиров

3. Хипертония на бялата престилка  
маскирана хипертония –  
проф. Борислав Георгиев

4. Вторични хипертонии в млада 
възраст – доц. Лилия Демиревска

16.00–17.00 
Научна сесия Клинична фармация 
(част 1) 
Модератор: проф. Георги Момеков
1. Лекарствени взаимодействия на 

противотуморни медикаменти 

с медикаменти за лечение на 
артериална хипертония, коронарна 
болест на сърцето, сърдечна 
недостатъчност –  
проф. Георги Момеков / доц. Румяна Симеонова

2. Лекарствени взаимодействия на 
противотуморни медикаменти 
с антиритъмни медикаменти, 
антокоагуланти и антиагреганти – 
проф. Георги Момеков / доц. Румяна Симеонова 

17.45–19.00 
Научна сесия Клинична фармация 
(част 2) 
Модератор: проф. Георги Момеков
1. Витамин D статус при лица с 

обезна саркопения в зряла възраст –  
д-р Мария Николова 

2. SSRI и SNRI – лекарствени 
взаимодействия с кардиологични 
и други често прилагани 
медикаменти, странични ефекти –  
проф. Георги Момеков / доц. Румяна Симеонова

3. Дискусия 

18 май 2019 (събота)

ЗАЛА 4

9.00–10.30 
Научна сесия Специфични проблеми 
в млада възраст 
Модератор: проф. Борислав Георгиев
1. Нарушения в хранителното 

поведение –  
доц. Даниела Попова

2. Злоупотреба с хормонални 
препарати и фитнес/бодибилдинг –  
д-р Ралица Робева

3. Новите “модерни” зависимости при 
млади хора – компютър, телефон, 
социалните мрежи –  
проф. Христо Кожухаров

4. Дискусия



ЗАЛА 4

11.00–11.30 
Научен симпозиум РААС и  
артериална хипертония  
(с подкрепата на Санофи)

1. Рамиприл в терапията на 
артериалната хипертония по хода 
на сърдечно-съдовия континуум –  
проф. Борислав Георгиев

11.30–12.00 
Научен симпозиум  
(с подкрепата на Сандоз)

1. Комбинирани медикаменти (РААС 
блокери и блокери на калциевите 
канали) в една таблетка, като 
първа линия на лечение на 
артериална хипертония –  
проф. Георги Момеков 

12.00–13.00 
Научен симпозиум Артериална хи-
пертония и инсулинова резистент-
ност в млада възраст  
(с подкрепата на Берлин-Хеми/ 
Менарини) 
Модератор: проф. Борислав Георгиев 
1. Избор на бета-блокер при млади 

пациенти с артериална хипертония 
и инсулинова резистентност – 
проф. Борислав Георгиев

2. Предиабет при млади пациенти –  
д-р Антоанета Гатева

13.00–13.45 
Научен симпозиум  
(с подкрепата на Филип Морис)

1. Продуктите с нагряване 
на тютюн през погледа на 
фармаколога – проф. Георги Момеков 

ЗАЛА 4.1

9.00–10.30 
Научна сесия Бъбречни болести  
в млада възраст 
Модератор: проф. Боряна Делийска
1. Бъбречно-каменна болест –  

проф. Боряна Делийска

2. Уроинфекции – д-р Янка Коларска

3. Има ли захарен диабет без 
диабетна нефропатия? –  
д-р Биляна Василева

4. Дискусия

10.30–12.00 
Научна сесия Вирусни хепатити в 
млада възраст 
Модератор: проф. Людмила Матева
1. Вирусен хепатит С –  

проф. Красимир Антонов

2. Вирусен хепатит В –  
проф. Деян Желев

3. Вирусен хепатит D –  
проф. Красимир Антонов

4. Вирусен хепатит Е –  
проф. Деян Желев 

5. Дискусия



ЗАЛА 4

14.00–14.30 Научна лекция 

1. Медикаментите, които промениха 
света – проф. Георги Момеков

14.30 –15.30 Научен симпозиум 
Молекулярно-генетична диагностика 
и терапия – настояще и бъдеще 
(с подкрепата на Пфайзер)  
Модератор: проф. Добрин Константинов
1. Възможности на генната 

диагностика като предпоставка 
за генна, транскриптомна и 
протеомна терапия –  
д-р Тихомир Тодоров

2. Генната терапия в близкото 
бъдеще – проф. Радка Тинчева

16.00–17.00 Научен симпозиум 
Бременност и сърдечно-съдови 
заболявания  
(с подкрепата на Актавис)

1. Артериална хипертония и 
бременност – проф. Нина Гочева

17.00–18.00 Научен симпозиум 
Контрол на сърдечно-съдовия риск 

при млади хора  
(с подкрепата на Мерк) 
Модератор: проф. Борислав Георгиев
Сърдечно-съдов риск при пациенти с 
диабет и предиабет. Мястото на мет-
формин с удължено освобождаване – 
проф. Борислав Георгиев

2. Мястото на метформин с 
удължено освобождаване при 
контрол на рисковите фактори – 
проф. Георги Момеков

3. Има ли място кардиоселективният 
Bisoprolol при лечение на болни с 
диабет? – проф. Елина Трендафилова

18.00–19.30 
Научна сесия Големи коронарни 
рискови фактори в млада и зряла 
възраст (част 2)  
Модератор: проф. Елина Трендафилова
1. Лечение на артериалната 

хипертония в млада възраст – 
доц. Добромир Гочев 

2. Контрол на липидните нарушения 
при млади хора – д-р Венцислав Григоров

3. Тютюнопушене в млада възраст – 
д-р Георги Владимиров

ЗАЛА 4.1

14.00–16.00 
Научна сесия Болести в юношеска 
възраст 
Модератор: проф. Иван Литвиненко
1. Ниво на витамин D при деца със 

затлъстяване – д-р Десислава Йорданова 

2. Пубертетна гинекомастия –  
д-р Здравка Тодорова

3. Синдром на Barakat – диагностика и 
лечение – д-р Михаела Димитрова

4. Затлъстяване и метаболитен 
синдром – доц. Елисавета Стефанова

5. Проблемни случаи през погледа на 
клиничните фармацевти –  
маг.-фарм. Велина Григорова и  
маг.-фарм. Цветанка Вълчанова

6. Дискусия

18.00–19.30 Научна сесия Съдови 
заболявания 
Модератор: доц. Детелина Луканова
1. Склеротерапия на вени –  

д-р Наделин Николов

2. Феномен, болест и синдром на 
Рейно – доц. Детелина Луканова

3. Дискусия



19 май 2019 (неделя)

ЗАЛА 4
9.30–11.30 
Научна сесия Дерматологични про-
блеми на здравеопазване в млада и 
зряла възраст

Модератор: доц. Любомир Дурмишев
1. Атопичен дерматит в детска и 

зряла възраст – доц. Любомир Дурмишев

2. Кожни прояви на лупус 
еритематозус при деца –  
д-р Димитрина Гулева

3. Ювенилен дерматомиозит –  
д-р Йоана Пожарашка

4. Особености в протичането и 
лечението на псориазис в детска 
възраст – д-р Ивета Денчева-Петрова

5. Инфекция с човешки папиломен 
вирус в детска възраст –  
д-р Елена Петрова  

6. Гледната точка на маг.-фарм. 
при консултация на пациенти с 
козметични проблеми в млада и 
зряла възраст – маг.-фарм. Анжела Мизова

7. Дискусия

ЗАЛА 4.1

9.30–11.30 
Научна сесия Спорт и двигателна 
активност в млада и зряла възраст  
Модератор: проф. Незабравка Генчева
1. Промоция на здравето в млада и 

зряла възраст чрез упражнения с 
голяма терапевтична топка (Swiss 
ball) – проф. Незабравка Генчева 

2. Двигателна активност по време 
на бременността –  
доц. Дияна Попова-Добрева 

3. Отражение на по-честите обменни 
нарушения върху подрастващия орга-
низъм и тяхната профилактика –  
гл. ас. Дарина Захариева 

4. Дискусия 

ЗАЛА 4
11.30 

Закриване на конференцията



РЕГИСТРАЦИЯ
За участие в конференцията се попълва регистрационна форма и се  

заплаща обявената регистрационна такса. 

На www.events.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 
3 май 2019 г. Вашата регистрация е валидна, ако за Вас е заплатена и регис-
трационна такса в размер на 30.00 лв. Плащането може да бъде извършено 
в брой, в офиса на Арбилис ООД (София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ 19А) 
или на място на регистрационното бюро в Интер Експо Център, гр. София.

Регистрационни такси 

Ранна регистрация1 – 30.00 лв. 
Късна регистрация и регистрация на място2 – 36.00 лв. 

Намалена регистрационна такса3 – 10.00 лв.
1Ранната регистрация е до 3 май 2019 г. и включва достъп до всички научни 

сесии и изложбената зона, делегатски комплект регистрационни материали и елек-
тронен сертификат за участие.

2Късната регистрация е от 3 май 2019 г. и на място, и включва достъп до всички 
научни сесии и изложбената зона, делегатски комплект регистрационни материали 
и електронен сертификат за участие.

3Намалената регистрационна такса важи за всички закупили входен билет за  
изложението.

Освободени от такса участие, след удостоверяване със съответния документ 
са: студенти, докторанти и специализанти.

В единична стая В двойна стая*

280 лв. 340 лв.

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
Конферентен хотел Best Western Hotel Expo

Цените са на помещение и включват две нощувки със закуски. Хотелската резер-
вация е валидна само след заплащане на всички нощувки и попълване и изпращане на 
регистрационен формуляр не по-късно от 3 май 2019.

*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто 
лице в стаята. 

При настаняване на един човек се заплаща единична стая.



РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ – 

ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
17 –19 май 2019 г., Интер Експо Център, София 

Персонална информация

Име ........................................................................................................................................................................

Презиме ................................................................................................................................................................

Фамилия.................................................................................................................................................................

ЕГН ...................................................... УИН ...............................................Научно звание ..................................

Специалност .........................................................................................................................................................

Домашен адрес

п. код ............. гр. .................................................. област ................................. община ................................. 

ж. к. ......................................................................... ул. ........................................................................ № .......... 

бл. ........ вх. ........ ет. ...... ап. ......... GSM .................................... тел. код ........... дом. тел. ......................... 

 e -mail .................................................................................................................................................... 

Служебен адрес

п. код ............. гр. ............................................... област ................................. община .....................................

ж. к. ...................................................................... ул. ............................................................................... № ........ 

бл. .......... вх. .............. ет. ........ ап. ........  Здр. заведение .................................................................................

Клиника (отдел., ДКЦ) ..........................................................................................................................................

Длъжност ..............................................................................................................................  тел. код ............. 

служ. тел.  .............................................................  факс  ........................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,
Фирма Арбилис е ангажирана с опазването на поверителността и сигурността на Вашите лични данни, в съответ-

ствие с цялото приложимо законодателство и корпоративните политики на Арбилис. Във връзка с това, моля проче-
тете и ако сте съгласни подпишете следното: 

Заявявам, че доброволно съм предоставил/а информацията за себе си, представляваща лични данни и друга необходи-
ма информация, както и че не възразявям същата да се обработва от организаторите и да се предоставя за организа-
ционни и статистичиски цели.

Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни, доброволния характер на предоставянето 
на данните, както и правото на достъп, и на коригиране на събраните данни. В случай, че желая, по което и да е време 
да променя или залича предоставените от мен данни, Арбилис ще извърши това след като бъде уведомено за това 
мое желание.

Дата: …............................... С уважение: .......................................
 (подпис)

Благодарим за отделеното време, като се надяваме организираният от нас форум да е полезен за Вас.

С настоящото декларирам, че съм медицински специалист.


