
3 НАЦИОНАЛНА
ПЕДИАТРИЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА,  
ДИАГНОСТИКА  

И ТЕРАПИЯ В ДЕТСКО- 
ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ

Здравото дете – комплексна грижа

19–22 април 2018
х-л Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър

Фондация „Логартис“ 
„Арбилис“ ООД 

Катедра по педиатрия и Фармацевтичен факултет към МУ-София

съвместно с  
НСОПЛБ, ПОБФБ и БФС



Уважаеми колеги – педиатри, общопрактику-
ващи лекари и фармацевти, 

За трети пореден път имам удоволствието да Ви 
поканя на Националната педиатрична конференция 
„Профилактика, диагностика и терапия в детско-
юношеската възраст“, която този път ще се проведе 
под мотото „Здравото дете – комплексна грижа” от  
19 до 22 април 2018 г., гр. Несебър, х-л Сол Несебър 
Ризорт. Форума традиционно се организира съв-
местно от Катедрата по педиатрия при МФ на МУ –  
София, Фармацевтичия факултет при МУ – София и 
фирма „Арбилис”. Успешното провеждане на първи-
те две издания на конференцията и подчертания 
интерес от Ваша страна с положителни оценки от 
проведените анкети, ни окуражи да продължим 
инициативата. 

Както и досега се опитваме да разнообразяваме 
тематиката. Програмата на настоящата конферен-
ция наред с традицонното участие на неонатолози, 
генетици, невролози, ендокринолози, кардиолози 
и гастроентеролози ще включи и офталмолози, 
оториноларинголози и ортопеди с проблематика 
свързана с педиатричния контингент. Неотменна 
част е и участието на колегите от фармацевтичния 
факултет, което определя по-различния характер 
на нашата конференция. В сесията „Моят най-
интересен случай“ думата ще имат отново младите 
ни колеги. Вярвам, че има с какво да приковем 
вниманието Ви и да обогатим Вашата теоретична и 
практична подготовка. 

Очакваме Ви!
Проф. Иван Литвиненко
Началник Клиника по неврология, СБАЛ по детски 

болести, София
Началник Катедра по педиатрия,  

Медицински университет, София



Уважаеми колеги,
За мен е голяма чест и удоволствие в качеството си 

на съпредседател на научния комитет, да Ви поканя най-
сърдечно да вземете за трети, пореден път активно участие 
в станалата вече традиционна Национална педиатрична 
конференция, организирана по инициатива и с любезното 
съдействие на Фондация „Логартис“, Фондация „Академия-
Кардиология“, НСОПЛБ, Професионалната организация 
на болничните фармацевти в България (ПОБФБ), БФС и 

„Арбилис“ ООД. Трета национална конференция „Профилактика, диагностика и 
терапия в детско-юношеската възраст” ще премине под надслов „Здравото дете –  
комплексна грижа”. 

В забързаното ни и динамично ежедневие e все по-трудно да се следят 
новостите в областта на педиатричната наука и практика. Затова и събития 
от такъв ранг, според мен могат да послужат не само като източник на най-
съвременна и научно-обоснована информация в областта на педиатрията, но и 
като инкубатор на идеи, място за споделяне на възгледи и ползотворни дискусии 
с една основна цел – съхраняване и подобряване на здравето, на бъдещето на 
нацията.

„Качество, ефикасност и безопасност“ на лекарствените продукти редом с 
осигуряване на рационална и консенсусна терапия, по мое мнение са решаващи 
в изграждането на успешен модел на комплексна грижа при деца. Екипната 
работа, установяването и затвърждаването на прилагането на добрите практики 
и стандарти могат да се окажат ключов елемент, в по-нататъшното развитие не 
само на педиатрията, а и на всички аспекти на медицинската и фармацевтичната 
професия. 

Днес специфичността на педиатричната популация ни изправя пред големи 
предизвикателства свързани с оптимизиране на лечението и бързо въвеждане 
на иновативни, рационални и безопасни лекарствени продукти в практиката 
и изисква от една страна, критичен преглед и оценка на изискванията за 
приготвяне и контрол на съществуващите педиатрични лекарствени форми и 
необходимост от законодателна инициатива за подобряване и оптимизиране на 
регулаторния им статус, от друга.

Накрая, подчертавайки отново личната си ангажираност и съпричастност към 
проблемите и предизвикателствата, стоящи пред общността на медицинските 
специалисти в България, свързани с опазване на здравето и оптимизиране на 
терапията на бъдещето на нацията, искам да Ви призова да вземете активно 
участие в конференцията.

На добър час!
Проф. Николай Ламбов

Ръководител на Катедра по технология на лекарствените средства и 
биофармация, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София  



Научна сесия Моят най-интересен клиничен случай

Научна сесия Педиатрични лекарствени форми 
 � Преглед на съвременни тенденции и новости при педиатричните  

лекарствени форми – проф. Николай Ламбов

 � “Off - label” фармакотерапия в педиатричната практика –  
проф. Валентина Петкова 

 � Предпочитани лекарствени форми при деца и юноши – предпоставка 
за разработването на пациент ориентирани и пациент информирани 
фармацевтични дозирани форми – проф. Милен Димитров

 � Парацетамол: фармакология, предписване и противоречия  
в педиатричната практика 

Научна сесия Ендокринология и Гастроентерология
 � Затлъстяване и метаболитен синдром в детска възраст –  

доц. Елисавета Стефанова 

 � Актуален витамин D статус на българските деца в ученическа възраст –  
д-р Десислава Йорданова

 � Неалкохолна мастна чернодробна болест и неалкохолен стеатохепатит 
в детска възраст – д-р Мила Байчева

 � Съвременен подход и препоръки за храрене на кърмачето и малкото 
дете – д-р Пенка Янева 

 � Хеликобактер пилори инфекция и функционална коремна болка  
в детска възраст – д-р Петьо Хаджийски 

 � Диагностичен подход при холестатична жълтеница в кърмаческа  
и ранна детска възраст – д-р Мила Байчева 

 � Срок на годност след първо отваряне на опаковката на лекарства по 
рецепта и хранителни добавки с витамин D3, за педиатрична употреба – 
проф. Милен Димитров 

Научна сесия Кардиология
 � Генетични синдроми и вродени сърдечни малформации – 

проф. Анна Кънева-Ненчева

 � Миокардити в детска възраст – доц. Анна Дашева 

 � Синкоп в детската възраст – проф. Маргарита Цонзарова 

 � Бикуспидната аортна клапа при деца – доц. Анна Дашева 

 � Гръдна болка в детската възраст – проф. Анна Кънева-Ненчева

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА



 � Оценка на стабилността на екстемпорално приготвена от таблетки или 
прахообразна лекарствена субстанция, перорална суспензия съдържаща 
аторвастатин – проф. Милен Димитров

Научна сесия Неонатология
 � Медикаментозно лечение на персистиращата белодробна хипертония – 

д-р Валентина Томова

 � Суплементация на пробиотикLactobacillus rhamnosis GG и вит. D  
при новородени с тегло под 1500 гр.-параметри и ефикасност – 
д-р Станислава Хитрова

 � Приложение на инхалаторен азотен окис при новородени – 
д-р Петя Радулова 

 � Приложение на кортикостероиди в послеродовия период – 
проф. Боряна Слънчева 

 � Невропротективна терапия при новородени деца с перинатална  
асфиксия – доц. Ралица Георгиева

 � Основни принципи на антибиотичното лечение в неонаталния период – 
д-р Диана Влахова 

 � Точност при прилагане на интравенозните и ентерални лекарства, 
включващи малки обеми, за педиатрична употреба – 
проф. Милен Димитров

Научна сесия Ортопедия
 � Плоскостъпие при деца и подрастващи – д-р Райчо Кехайов

 � Детската ръка – най-честа патология – д-р Боян Христов

 � Сколиотична болест – диагностика и лечение – д-р Добрин Диков

 � Деформации на предна гръдна стена – д-р Асен Джеров 

 � Дисплазия на тазобедрените стави – д-р Вили Алексиев 
 � Предоперативна педиатрична оценка при планова ортопедична  

хирургия – д-р Милка Дикова

 � Приложение на 3D принтиране в детската ортопедия –  
проф. Милен Димитров 

Научна сесия Нефрология
 � Пиелонефрит в детска възраст – д-р Светлана Маринова 
 � Циклоспоринова нефротоксичност – д-р Галя Златанова 
 � Лекарства при хронично бъбречно заболяване – доц. Полина Митева
 � Билколечение в детска нефрология – д-р Стефка Янкова 

 � Аминогликозидна нефротоксичност – доц. Мария Гайдарова 



Научна сесия Офталмология и Отоларингология
 � Очни травми в детска възраст – д-р Вяра Шумналиева 

 � Страбизъм – видове, диагностични и терапевтични подходи –  
д-р Галина Димитрова, д-р Огнян Младенов

 � Ретинопатия на недоносеното – д-р Галина Димитрова,  
д-р Огнян Младенов, доц. Виолета Чернодринска 

 � Най-честите очни заболявания при децата – доц. Виолета Чернодринска 

 � Цел на кохлеарната имплантация – д-р Дончо Донев

 � Диагностика и лечение на глухота в детска възраст – нашия опит – 
д-р Любомира Зеленска 

Научна сесия Ваксини и алергии
 � Осъзнаване ролята на ваксините – проф. Мира Кожухарова

 � Хранителни аларгии – доц. Марияна Маринова 

 � Случай на алергия към никел и кобалт при едногодишно дете –  
д-р Тихомир Мустаков 

 � Терапия на атопичен дерматит – д-р Мартин Шахид

 � Медикаментозна алергия в детска възраст – д-р Полина Костова

 � Лекарствена, ексципиентна и хранителна непоносимост –  
проф. Милен Димитров

Научна сесия Неврология и редки болести
 � Симптоматична епилепсия при метаболитни заболявания –  

д-р Геновева Тачева 

 � Миотонии – проф. Иван Литвиненко 

 � Медикаменти с двойно предназначение – д-р Адил Кадъм 

 � Нови възможности при лечение на костни дисплазии – 
 доц. Даниела Авджиева 

 � Ензим заместваща терапия при лизозомни болести –  
проф. Радка Тинчева 



Регистрация

Ранна регистрация 
заплатена до 30 март 2018 г. – 50 лв.

Късна регистрация 
заплатена след  

31 март 2018 г. – 70 лв. 

Можете да направите ранна регистрация:

 на www.events.arbilis.com

 в офиса на Арбилис

Можете да направите късна 
регистрация:

 в офиса на Арбилис

 на мястото на събитието

*Цените за настаняване са на човек в съответният вид помещение и включват: 
три нощувки на база всичко включено в цената.

Ако желаете да заплатите вашата регистрация и/или хотелско настаняване  
може да го направите в брой, в офиса на Арбилис или по банков път по сметката  
на организатора: 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG46 UNCR 96601036210306

За допълнителна информация:

„Арбилис” ООД; София 1142 
бул. „Васил Левски” 58А
тел.: +359 2 989 88 77 

е-mail: events@arbilis.com
www.arbilis.com

За участие в конференцията се попълва регистрационна форма и се заплаща 
обявената регистрационна такса.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената 
зона, комплект регистрационни материали и сертификат за участие, който се 
получава на посочения от участника имейл адрес в регистрационната карта.

Освободени от регистрационна такса са всички студенти по медицина и фармация, 
докторанти и специализанти, след като представят документ, удостоверяващ 
статута им.

Настаняване в хотел Сол Несебър Ризорт* 

Единична стая Двойна стая

390 лв. 290 лв.



19–22 април 2018, х-л Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

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,

Арбилис има традиция в прилагането на най-високите етични стандарти в своята търговска практика. Тъй като 
ние ценим професионалното отношение с Вас, желаем да Ви уведоми, че Арбилис е ангажирано с опазването на по-
верителността и сигурността на Вашите лични данни, в съответствие с цялото приложимо законодателство и 
корпоративните политики на Арбилис. Във връзка с това моля прочетете и ако сте съгласни подпишете следното:

Заявявам, че доброволно съм предоставил/а информацията за себе си, представляваща лични данни и друга необхо-
дима информация, както и че не възразявям същата да се обработва от организаторите и да се предоставя за орга-
низационни и статистичиски цели. 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 форум да е полезен за Вас.
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Здравото дете – комплексна грижа


