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„Арбилис“ ООД,  
Фондация „Логартис“,  

Фондация „Академия-Кардиология“,  
Катедра по педиатрия и  

Фармацевтичен факултет към МУ – София
съвместно с

Национално сдружение на общо практикуващите лекари в България
Български фармацевтичен съюз

имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в

ЧетвъртА НАциОНАЛНА пеДиАтриЧНА КОНФереНция
„профилактика, диагностика и терапия в детско-юноше-

ската възраст. Клинични и терапевтични предизвикател-
ства в педиатричната практика”

Партньори

Платина

Злато

в ПодкреПа на научна сесия



научна ПроГраМа

11 април 2019 (четвъртък)

18.00–18.15 откриване

18.15–20.15 научна сесия Моят най-интересен клиничен 
случай 

•	 ETHE1-свързана	етилмалонова	енцефалопатия	–	
д-р Тихомир Тодоров
•	 Приложение	на	ендоскопската	синус	хирургия	при	лечение	
на	орбитални	усложнения	от	пансинуит	–		
д-р Любомира Зеленска
•	 Хемолитична	анемия	при	болест	на	Уилсон	–	
д-р Деница Кофинова
•	 Микросфероцитна	анемия	в	диференциална		
диагноза	на	хепатомегалиите	–	д-р Елена Георгиева,  
д-р Надежда Римпова
•	 Три	случая	на	тежка	хипонатриемия	с	различна	
етиологична	причина	–	д-р Надежда Римпова
•	 PRES	–	синдром	при	дете	с	хемолитично-уремичен	синдром	–		
д-р Грета Михнева
•	 	Вторичен	IgА-нефрит	при	дете	със	синдром	на	Kostmann	–		
д-р Ивайло Николов
•	 	Бъбречна	хипоплазия	при	скрининг	на	кърмаче	на	
6-месечна	възраст	–	д-р Симона Симеонова
•	 	Нетипична	етиология	на	остра	бъбречна	недостатъчност	
при	дете	с	нефротичен	синдром	–	д-р Борис Стоилов
•	 Ранна	тромбоза	и	късна	стеноза	на	хепаталната	
артерия	след	чернодробна	трансплантация	при	момиче	с	
прогресиращата	фамилна	интрахепатална	холестаза	–	
д-р Десислава Христова



12 април 2019 (петък)

09.00–10.30 научна сесия Нефрология	
•	 Профилактика	на	бъбречните	заболявания	–		
доц. Полина Митева
•	 Диагностична	стойност	на	ултрзвуковото	изследване	при	
кистични	заболявания	на	бъбреците	–		
д-р Светлана Маринова
•	 Възможностите	за	лечение	на	комплемент	медиираните	
бъбречни	заболявания	–	настояще	и	бъдеще	–		
д-р Димитър Русинов
•	 Диференциална	диагноза	на	протеинуриите	в	детска	
възраст	–	доц. Мария Гайдарова
•	 Лечение	на	кортикозависим	нефротичен	синдром	в	детска	
възраст	–	д-р Галя Златанова
•	 Остър	гломерулонефрит	–	диференциално	диагностични	
затруднения	–	д-р Стефка Янкова

11.00–12.00 научна сесия Гастроентерология 
•	 Мотилитетни	нарушения	на	гастроинтестиналния	тракт	в	
детска	възраст	– д-р Пенка Янева
•	 Функционална	коремна	болка	при	деца	и	юноши	–	
д-р Петьо Хаджийски
•	 Автоимунни	чернодробни	заболявания	в	детска	възраст	–	
д-р Мила Байчева
•	 Имунизации	при	имуносупресирани	пациенти	–	
д-р Райна Шентова



12.00–13.00 научен симпозиум с международно участие 
(с подкрепата на NUTRICIA България)

•	 Functional	Gastrointestinal	Disorders	in	Early	Life	-	colics,	func-
tional	constipation	and	regurgitations	in	infants.	Aptamil	digestive	
care	solutions	–	Dr. Catalina Ortiz Piedrahita
(Функционални	гастро-интестинални	смущения	при	
кърмачетата	–	колики,	функционален	запек	и	регургитации.	
Aptamil	–	решение	за	заместващо	хранене)
•	 Ентерално	хранене	на	недоносените	–	предизвикателства	
и	дилема	при	хранителна	терапия.	Серията	Aptamil	–	
гъвкавост	и	ефективни	решения	–	доц. Христо Мумджиев

13.00–13.15 Фирмена презентация 
•	 Предизвикателства	и	стратегия	в	избора	на	пробиотици	–	
доц. Миглена Георгиева

(с подкрепата на ДАНСОН-БГ)

13.15–13.30 Фирмена презентация 
•	 Последно	поколение	синбиотик	–	нова	форма	от	Нобел	
Фарма	–	доц. Ралица Георгиева

(с подкрепата на НОБЕЛ ФАРМА)

14.30–15.45 научна сесия Алергология и дерматология 
(с подкрепата на ФАРМА ТРЕЙД БГ)

•	 Хранителна	алергия	–	новости	в	диагностиката	и	
терапевтично	поведение	– д-р Тихомир Мустаков
•	 Анафилаксия	–	подготвени	ли	сме?	–	д-р Полина Костова
•	 Булозни	дерматози	в	детска	възраст	–	
проф. Снежина Василева
•	 Скабиес	в	детската	възраст	–	д-р Димитрина Гулева
•	 Медицински	изделия	при	алергия	и	астма	–	
проф. Валентина Петкова, проф. Маноела Манова



15.45–16.05 Фирмена презентация 
•	 Алергичните	заболявания	и	терапията	в	детската	възраст	– 
д-р Златко Димитров 

(с подкрепата на ФАРМА ТРЕЙД БГ)

16.05–16.20 научен симпозиум 
•	 Алергичен	ринит	и	съвременното	му	лечение	–		
д-р Галина Иванова

(с подкрепата на БЕРЛИН ХЕМИ/МЕНАРИНИ)

16.20–16.35 Фирмена презентация 
•	 Алергията	–	системна	болест,	налагаща	системно	
лечение	–	д-р Тихомир Мустаков

(с подкрепата на Ю СИ БИ БЪЛГАРИЯ)

16.35–16.50 Фирмена презентация 
•	 Сезонни	алергични	ринити	и	конюнктивити.	Възможности	
на	хомеопатията	– д-р Милен Димитров

(с подкрепата на БОАРОН БЪЛГАРИЯ)

16.50–17.05 научен симпозиум 
•	 Хронична	влажна	кашлица	в	детска	възраст	–  
д-р Ирен Цочева

(с подкрепата на БЕРЛИН ХЕМИ/МЕНАРИНИ) 

17.20–18.20 научна сесия Клинична и лабораторна 
генетика 

•	 Микрочипов	скрининг	при	пациенти	със	синдромна	
краниостеноза	– д-р Траян Делчев
•	 Геномна	диагностика	и	приложението	ѝ	в	педиатрична	
практика	–	възможности	и	ограничения	–	
проф. Албена Тодорова



•	 Кожни	прояви	при	редки	болести	–	д-р Адил Кадъм
•	 Вродени	грешки	на	обмяната	–	метаболомен	подход	–		
доц. Мария Иванова

18.20–18.40 научна лекция 
•	 Коклюш	–	детска	болест	или	заболяване	при	юноши	и	
възрастни?	–	проф. Иван Литвиненко

(с подкрепата на САНОФИ ПАСТЬОР)

18.40–20.00 научна сесия Кардиология 
•	 Вторична	артериална	хипертония	в	юношеска	възраст	–	
проф. Анна Кънева 
•	 Отвъд	милиметрите	живак	–	новите	препоръки	за	диагноза	
и	лечение	на	артериална	хипертония	в	детска	възраст	–		
доц. Лъчезар Маринов
•	 Съвременни	насоки	в	лечението	на	белодробна	хипертония	–	
проф. Маргарита Цонзарова 
•	 Белодробен	тромбемболизъм	в	детската	възраст	–	
д-р Елисавета Левунлиева
•	 Статините	в	педиатричната	практика	–	
проф. Ирина Николова, дм, ФФ, МУ София

13 април 2019 (събота)

09.00–10.45 научна сесия Неонатология 
•	 Съвременни	методи	за	невромониториране	при	новородени	
деца	– доц. Ралица Георгиева, д-р Диана Влахова
•	 Превенция	на	вътреболничните	инфекции	в	неонато	логични	
интензивни	отделения	–	доц. Ралица Георгиева,  
д-р Диана Влахова, д-р Стоянка Симеонова, д-р Илия Мангъров
•	 Вродени	аномалии	на	бъбреците	и	пикочните	пътища	с	изява	
в	неонаталния	период	–	д-р Елена Николова,  



доц. Мария Гайдарова, д-р Диана Влахова, доц. Ралица Георгиева
•	 Неонатален	сепсис	–	диагностичен	и	терапевтичен	подход	–	
д-р Диана Влахова, доц. Ралица Георгиева,  
д-р Стоянка Симеонова
•	 Актуални	проблеми	на	пертусис	профилактиката	при	
недоносени	деца	–	д-р Илия Мангъров
•	 Проследяване	на	нервно-психическото	развитие	през	
първата	година	от	живота	при	доносени	новородени	деца	с	
изявен	неонатален	иктер	–	д-р Татяна Итова
•	 Клинична	характеристика	на	отклоненията	при	слухов	
скрининг	на	новородените	през	периода	2009–2019	в	болница	
„Токуда”	–	д-р Вяра Константинова

10.45–11.00 Фирмена презентация 
•	 Хранене	и	епигенетика	–	как	може	да	повлияем	на	нашите	
гени	и	да	подобрим	здравето	на	нашите	деца	– 
доц. Милена Георгиева

(с подкрепата на HiPP България)

11.30–13.15 научна сесия Офталмология и 
оториноларингология

•	 Съвременни	аспекти	в	скрининга	и	лечението	на	
ретинопатия	на	недоносеното	–	доц. Виолета Чернодринска 
•	 Очен	тортиколис	–	доц. Галина Димитрова
•	 Катаракта	в	детска	възраст	–	доц. Александър Оскар
•	 Червено	око	–	д-р Огнян Младенов
•	 Тонзилектомия-	нашият	опит	–	д-р Катя Асенова
•	 Анализ	на	обективните	критерии	за	слухово-говорното	
развитие	на	кохлеоимплантирани	деца	в	кърмаческа	възраст	
при	комплексен	метод	на	настройване	на	процесорите	–		
д-р Дончо Дончев
•	 Тимпанотомия	или	тимпаностомия?	– д-р Надя Георгиева



13.15–13.30 Фирмена презентация 
•	 ТЕНОРОС	–	съвременна	алтернатива	на	капките	за	нос – 
д-р Найден Петров 

(с подкрепата на Фармаселект Интернейшънал ООД Австрия)

14.30–15.30 научна сесия Фармакопейни и магистрални 
фармацевтични форми за педиатричната 
практика – конкретни клинични нужди и съответно 
фармацевтично решение 
(с подкрепата на ХИМАКС ФАРМА)

•	 Антибиотици	и	антисептици	за	назално	приложение	–	
проф. Ирина Николова
•	 Полутвърди	лекарствени	форми	за	приложение	върху	
кожата	–	преглед	на	наличните	на	пазара	фармацевтични	
форми	– проф. Милен Димитров
•	 Трансдермални	терапевтични	системи	в	детската	възраст	
–	проф. Валентина Петкова
•	 	Екстемпорално	приготвяне	на	продукти	за	парентерално	
приложение	–	възможности	и	предизвикателства	–		
проф. Милен Димитров

15.30–17.10 научна сесия Неврология
•	 Демиелинизиращи	заболявания	в	детска	възраст	–		
проф. Венета Божинова
•	 Атаксии	в	детска	възраст	–	проф. Иван Литвиненко
•	 Синдром	на	Драве	–	д-р Геновева Тачева
•	 Епилепсия	при	деца	с	изоставане	в	нервно-психическото	
развитие	– д-р Димитър Стаматов



•	 Аномалии	на	ЦНС	– д-р Даниела Денева
•	 Магнитно-резонансна	томография	на	ЦНС	в	детска	възраст	– 
д-р Марин Пенков
•	 Приложение	на	мелатонин	при	безсъние	–	 
проф. Ирина Николова

17.10–17.40 научен симпозиум Как да направим 
възможна диагностиката на някои лизозомни болести 
на натрупването? 
(с подкрепата на САНОФИ ДЖЕНЗАЙМ)
Модератори: проф. Радка Тинчева и проф. Венета Божинова

•	 Спленомегалия	и	тромбоцитопения	–	винаги	ли	тестваме	
за	болест	на	Гоше?	– доц. Даниела Авджиева
•	 Болест	на	Помпе	–	лечимата	мускулна	дистрофия	–	
проф. Иван Литвиненко

17.40–18.00 научна лекция 
•	 Терапевтични	предизвикателства	и	резултати	в	
клиничната	практика	с	пациенти	с	Комплекс	туберозна	
склероза	– проф. Венета Божинова 

(с подкрепата на НОВАРТИС БЪЛГАРИЯ)

18.30–20.00 научна сесия Ревматология 
•	 Ювенилен	идиопатичен	артрит	–	проф. Стефан Стефанов 
•	 Автоинфламаторни	заболявания	–	доц. Албена Телчарова
•	 Диференциална	диагноза	на	афтозни	лезии-случай	от	
клиничната	практика	–	д-р Маргарита Ганева
•	 Ревматичен	кардит	–	съвременно	протичане	–		
доц. Анна Дашева 
•	 Ставно	засягане	при	костни	дисплазии	–	с	принос	на	
случай	– д-р Милка Дикова



14 април 2019 (неделя)

09.00–09.30 научна сесия Детска психиатрия 
•	 Тревожни	разстройства	в	детска	възраст	–		
д-р Румяна Трендафилова 
•	 Хиперкинетично	разстройство	в	детска	възраст	–		
д-р Здравка Янева 

09.30–11.00 научна сесия Ендокринология 
•	 Автоимунни	тиреоидни	заболявания	в	детската	възраст	–	
доц. Елисавета Стефанова
•	 Ендокринни	дизраптори	–	д-р Михаела Димитрова-
Младенова, доц. Елисавета Стефанова
•	 Извънскелетни	ефекти	на	витамин	D	–		
д-р Десислава Йорданова
•	 Хормонална	характеристика	при	момчета	и	юноши	с	
гинекомастия	–	д-р Здравка Тодорова
•	 Помпи	и	диабет	при	деца	–	проф. Валентина Петкова



реГистрация

Ранна регистрация 
заплатена до 25 март 2019 г. – 50 лв.

Късна регистрация 
заплатена след  

26 март 2019 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 съответния 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.

За допълнителна информация:

„Арбилис“ ООД
София 1000

бул. „Патриарх Евтимий“ 19А
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 Сол Несебър Ризорт* 

В единична стая В двойна стая

390 лв. 290 лв.



11–14 април 2019, 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 ООД 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 поверителността 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:

Съгласно Закона за защита на личните данни заявявам, че доброволно съм предоставил/а информацията за себе си, представ-
ляваща лични данни и друга необходима информация, както и че не възразявам същата да се обработва от организаторите 
и да се предоставя за организационни и статистически цели. Потвърждавам своето съгласие да получавам съобщения от 
служители на компанията във връзка с новини, покани, оферти, материали, фактури, договори, заявки за реклама, обмен на 
информация, данни, комуникация и друго.

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.

4 Национална педиатрична конференция 
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Клинични и терапевтични предизвикателства в педиатричната практика 

С настоящото декларирам, че съм медицински специалист.


