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Уважаеми колеги и приятели,
От името на УС на НСОПЛБ имам удоволствието да ви поканя да вземете участие в организираната от НСОПЛБ Национална научно-практическа конференция по
Обща медицина, която ще се проведе в к.к.
Албена в периода 6-8 октомври 2022 г.
Нашата Национална конференция е не само събитие, по време на
което да обновим и обогатим своите познания, необходими за ежедневната ни практика, но тя е и ценно време, в което, ние, общопрактикуващите лекари от цялата страна се срещаме, обменяме опит, споделяме своите професионални, но също и житейски радости и тревоги.
Предстоят ни 3 дни, изпълнени с незабравими емоции и иновативни
знания.
Програмата на конференцията ще бъде динамична, интересна и наситена с много практическа информация. За поредна година ще можете да обогатите своите знания чрез видеообучения на различна медицинска тематика.
Убедени сме, че в края на конференцията ще бъдем удовлетворени,
заредени с нови знания и умения, готови да продължим по професионалния си път по-успешни и вдъхновени.
Вашето присъствие е израз на съпричастност към философията на
Общата медицина и е знак на подкрепа на усилията, които екипът на
НСОПЛБ полага, за да се развива и утвърждава нашата специалност.
За седемнадесети път ще бъде връчен призът „Семеен лекар на годината“, който съм убеден, че мнозина от ОПЛ са достойни да притежават.
Нека отново бъдем заедно сега, както и след много години и да оставим след нас една добра традиция за тези, които ще ни наследят в
професията!
Доц. д-р Любомир Киров, дм
Председател на НСОПЛБ

®
Rosuvastatin 5mg филмирани таблетки х 28
Rosuvastatin 10mg филмирани таблетки х 28
Rosuvastatin 20mg филмирани таблетки х 28
Rosuvastatin 40mg филмирани таблетки х 28

®

Plus

®

AM

Rosuvastatin/Ezetimibe 10/10mg x 30
Rosuvastatin/Ezetimibe 20/10mg x 30

Rosuvastatin/Amlodipine 10 mg/5 mg x 30
Rosuvastatin/Amlodipine 20 mg/5 mg x 30
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Стигни още
по-далеч!

Отпуска се по лекарско предписание.
КХП Tintaros - 22.7.2020
КХП Tintaros Plus - 30.12.2019
КХП Tintaros AM - 21.08.2020
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София
traykov_l@yahoo.fr
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gmomekov@gmail.com
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за успешно лечение
на наднормено тегло и затлъстяване

1,2*

Освободете
Вашите пациенти
от оковите на
глада
1

Информация от Кратката характеристика на продукта
Име: Saxenda® 6 mg/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка. 1 ml разтвор съдържа 6 mg лираглутид. Една предварително напълнена писалка съдържа 18 mg лираглутид в 3 ml. Лекарствена форма: Бистър и безцветен или почти безцветен, изотоничен инжекционен разтвор. Показания: Възрастни: допълнение към нискокалорична
диета и режим с повишена физическа активност за контролиране на теглото при възрастни пациенти с първоначален ИТМ 1) ≥30 kg/m², или 2) ≥27 kg/m² до <30 kg/m² при наличие на поне едно съпътстващо заболяване, като дисгликемия (предиабет или захарен диабет тип 2), хипертония, дислипидемия или обструктивна сънна апнея. Лечението със Saxenda®
трябва да се преустанови след 12 седмици при доза 3,0 mg/ден, ако пациентите не са намалили първоначалното си телесно тегло с поне 5%. Юноши (≥12 години): допълнение към здравословна диета и повишена физическа активност за контролиране на теглото при юноши от 12 годишна възраст нагоре със затлъстяване (ИТМ, съответстващ на ≥30 kg/m² за
възрастни) и телесно тегло над 60 kg. Лечението със Saxenda® трябва да се преустанови и преразгледа, ако пациентите не са намалили с поне 4% техния ИТМ или ИТМ z score след 12 седмици при доза 3,0 mg/ден или максималната поносима доза. Дозировка: Възрастни: Началната доза е 0,6 mg веднъж дневно. Дозата трябва да се увеличи до 3,0 mg веднъж
дневно на стъпки от 0,6 mg, на интервали от поне една седмица, за да се подобри стомашно-чревната поносимост. Ако повишаването до следващата доза не се понася за две последователни седмици, обмислете преустановяване на лечението. Не се препоръчват дневни дози над 3,0 mg. Юноши (≥12 години): При юноши от 12- до под 18-годишна възраст
трябва да се прилага подобна схема на повишаване на дозата като при възрастните. Дозата трябва да се увеличи до 3,0 mg (поддържаща доза) или до достигане на максималната поносима доза. Не се препоръчват дневни дози над 3,0 mg. Пациенти със захарен диабет тип 2 Saxenda® не трябва да се прилага в комбинация с друг GLP-1 рецепторен агонист.
При започване на лечение със Saxenda® трябва да се обмисли понижаване на дозата на едновременно приемания инсулин или инсулинови секретагоги, за да намалите риска от хипогликемия. Самоконтролът на кръвната захар е необходим, за да се коригира дозата на инсулина или инсулиновите секретагоги. Старческа възраст Не е необходимо адаптиране
на дозата въз основа на възрастта. Терапевтичният опит при пациенти над 75-годишна възраст е ограничен и употребата при тях не се препоръчва. Бъбречно увреждане Не е необходимо адаптиране на дозата при пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане. Не се препоръчва употребата на Saxenda® при пациенти с тежко бъбречно увреждане,
включително пациенти с терминална бъбречна недостатъчност. Чернодробно увреждане Не се препоръчва адаптиране на дозата при пациенти с леко или умерено чернодробно увреждане. Не се препоръчва употребата на Saxenda® при пациенти с тежко чернодробно увреждане и трябва да се използва внимателно при пациенти с леко или умерено
чернодробно увреждане. Педиатрична популация Безопасността и ефикасността на Saxenda® при деца под 12-годишна възраст все още не са установени. Начин на приложение: Saxenda® е само за подкожно приложение. Не трябва да се прилага интравенозно или интрамускулно. Saxenda® се прилага веднъж дневно в произволно избран час, независимо
от храненията. Трябва да се инжектира в корема, бедрото или горната част на ръката. За предпочитане е, Saxenda® да се инжектира приблизително по едно и също време на деня. Противопоказания: Свръхчувствителност към лираглутид или към някое от помощните вещества. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проследимост
За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се записват. Липсва терапевтичен опит при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност клас IV по NYHA и затова лираглутид не се препоръчва за употреба при тези пациенти. Безопасността и ефикасността на
лираглутид за контролиране на теглото не са установени при пациенти на възраст 75 и повече години, пациенти лекувани с други продукти за контролиране на теглото, пациенти със затлъстяване вследствие на ендокринни разстройства или хранителни нарушения или на лечение с лекарствени продукти, които могат да причинят повишаване на теглото,
пациенти с тежко бъбречно или чернодробно увреждане. Употребата при тези пациенти не се препоръчва. Опитът при пациенти с възпалителни заболявания на червата и диабетна гастропареза е ограничен. Използването на лираглутид при тези пациенти не се препоръчва. Панкреатит Остър панкреатит е наблюдаван при употребата на GLP-1 рецепторни
агонисти. Пациентите трябва да бъдат информирани за характерните симптоми на острия панкреатит. Ако има съмнения за панкреатит, употребата на лираглутид трябва да се преустанови, а ако острият панкреатит се потвърди, лечението с лираглутид не трябва да се подновява. Холелитиаза и холецистит В клинични изпитвания за контролиране на теглото
се наблюдава по-висока честота на холелитиаза и холецистит при пациенти, лекувани с лираглутид, отколкото при тези, приемащи плацебо. Холелитиазата и холециститът могат да доведат до хоспитализация и холецистектомия. Пациентите трябва да бъдат информирани за характерните симптоми на холелитиаза и холецистит. Заболяване на щитовидната
жлеза В клинични изпитвания при диабет тип 2 са съобщени нежелани събития от страна на щитовидната жлеза, като гуша, особено при пациенти със съществуващо заболяване на щитовидната жлеза. Следователно лираглутид трябва да се използва внимателно при такива пациенти. Сърдечна честота Наблюдава се повишение на сърдечната честота при
употреба на лираглутид в клинични изпитвания. Пациентите трябва да бъдат информирани за симптомите на повишена сърдечна честота (палпитации или усещане за силно сърцебиене по време на покой). Лечението с лираглутид трябва да се преустанови при пациенти с клинично значимо устойчиво повишаване на сърдечната честота в покой. Дехидратация
Пациентите, лекувани с лираглутид, трябва да бъдат информирани относно потенциалния риск от дехидратация във връзка със стомашно-чревни нежелани събития и да вземат предпазни мерки за да се избегне загубата на течности. Хипогликемия при пациенти със захарен диабет тип 2 Възможно е рискът от хипогликемия при пациенти със захарен диабет
тип 2, които получават лираглутид в комбинация с инсулин и/или сулфонилурейно производно, да е повишен. Педиатрична популация Съобщени са епизоди на клинично значима хипогликемия при юноши, лекувани с лираглутид. Пациентите трябва да бъдат информирани относно характерните признаци на хипогликемия и подходящите действия.
Хипергликемия при пациенти със захарен диабет, лекувани с инсулин При пациенти със захарен диабет не трябва да се използва Saxenda® като заместител на инсулин. Съобщава се за диабетна кетоацидоза при инсулинозависими пациенти след бързо прекратяване или намаляване на дозата на инсулин. Помощни вещества Saxenda® съдържа по-малко от
1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е практически не съдържа натрий. Взаимодействия: Краткото забавяне на изпразването на стомашното съдържимо при прилагане на лираглутид може да повлияе върху абсорбцията на едновременно приеманите перорални лекарствени продукти. Проучванията за взаимодействия не показват клинично значимо забавяне
на абсорбцията и затова не се налага адаптиране на дозата. Проучвания за взаимодействията са проведени само при възрастни. Фертилитет, бременност и кърмене: Лираглутид не трябва да се прилага по време на бременност. Ако пациентка желае да забременее или настъпи бременност, лечението с лираглутид трябва да се преустанови. Saxenda® не
трябва да се използва по време на кърмене. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Saxenda® не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това може да се получи замайване, главно през първите 3 месеца на лечение със Saxenda®. Нежелани лекарствени реакции: Възрастни:
Като цяло, най-често съобщаваните нежелани реакции по време на лечението със Saxenda® са стомашно-чревните. Повечето случаи на стомашно-чревни събития са леки до умерени, преходни и повечето не водят до преустановяване на лечението. Реакциите обикновено възникват през първите седмици на лечението и в хода му отслабват за няколко дни
или седмици. Пациентите на възраст ≥65 години, както и тези с леко или умерено бъбречно увреждане могат да получат повече стомашно-чревни реакции. Много чести (≥1/10): главоболие, гадене, повръщане, диария, констипация. Чести (от ≥1/100 до <1/10): хипогликемия, безсъние, замайване, дисгеузия, сухота в устата, диспепсия, гастрит, гастроезофагеална
рефлуксна болест, болка в горната част на корема, метеоризъм, еруктация, абдоминална дистензия, холелитиаза, реакции на мястото на инжектиране, астения, умора, повишена липаза, повишена амилаза. Нечести (от ≥1/1 000 до <1/100): дехидратация, тахикардия, панкреатит, забавено изпразване на стомаха, холецистит, уртикария, неразположение. Редки
(от ≥1/10 000 до <1/1 000): анафилактична реакция (със симптоми като хипотония, сърцебиене, диспнея и оток; анафилактичните реакции могат да бъдат потенциално животозастрашаващи. Ако се подозира анафилактична реакция, употребата на лираглутид трябва да се преустанови и лечението не трябва да се подновява), остра бъбречна недостатъчност,
бъбречно увреждане. Педиатрична популация Като цяло честотата, типът и тежестта на нежеланите реакции при юношите със затлъстяване са сравними с тези, наблюдавани при популацията на възрастните. При юношите настъпва повръщане 2 пъти по-често в сравнение с възрастните. Съобщаване на подозирани нежелани реакции: Съобщаването на
подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8,
1303 София, тeл.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Предозиране: От клинични изпитвания и употреба на лираглутид след пускането на пазара, са съобщени случаи на предозиране до 72 mg (24 пъти над препоръчаната доза за контролиране на теглото). Съобщените събития включват тежко гадене, повръщане и тежка хипогликемия. В случай на
предозиране трябва да се започне подходяща поддържаща терапия според клиничните признаци и симптоми на пациента. Пациентът трябва да се наблюдава за клинични признаци на дехидратация и кръвната захар трябва да се проследява. Несъвместимости: Някои вещества, добавени към Saxenda®, могат да доведат до разпадане на лираглутид. Този
лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти. Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа: Разтворът не трябва да се използва, ако не изглежда бистър и безцветен или почти безцветен. Saxenda® не трябва да се използва, ако е бил замразяван. На пациентите трябва да се препоръчва да изхвърлят иглата след всяка
инжекция и да съхраняват писалката без поставена игла. По този начин се предотвратява евентуално замърсяване, инфекция или изтичане. Това осигурява и точното дозиране. ПРУ: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания. РУ: EU/1/15/992/002. Дата на актуализиране на текста: 11/2021. По лекарско предписание.
Референтен номер: BG22SX00005; ИАЛ-3317/24.01.2022;
Референции: 1.Saxenda КХП 11.2021. 2. An Endocrine Society Clinical Practice Guideline (v1.0), J Clin Endocrinol Metab. 2015 May;100(5):2135-6. doi: 10.1210/jc.2015-1782.
За повече информация: Ново Нордиск Фарма ЕАД, София 1407, ул. “Златен рог” 20, тел: (02) 962 74 71/72

*индикации: при пациенти с ИТМ ≥27 и поне едно съпътстващо заболяване като
дисгликемия, хипертония, дислипидемия или обструктивна сънна апнея, или ИТМ ≥30.

Спонсори

Спонсори

Платинен спонсор

Златен спонсор

Сребърен спонсор

Основни спонсори
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Спонсори
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Програма

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „СКАЙ“,
ХОТЕЛ „МАРИТИМ БЛУ ПАРАДАЙС“

10:30 – 19:30		
12:00 – 12:30

Четвъртък,
6.10.2022 г.

РЕГИСТРАЦИЯ
ВИДЕООБУЧЕНИЕ

БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА – документален филм, посветен на проблемите
на ревматично болните в България. В интервюта и непринудени разговори са представени вълненията и страданията на болните и техните близки в трудното ежедневие на тежката хронична доживотна
болест, недофинансирането на лечението от Здравната каса, невъзможността за заплащане на скъпоструващото лечение от болния и
надеждата за помощ, „прелитаща“ като бяла лястовица по екрана...

12:30 – 13:00

ВИДЕООБУЧЕНИЕ

ТИХИЯТ КРАДЕЦ – документален филм, посветен на проблемите
на болните от остеопороза в България. В поредица от интервюта с
водещи български специалисти (проф. Р. Рашков, проф. Зл. Коларов,
проф. С. Захариева, доц. Р. Стоилов, доц. М. Боянов, доц. П. Кинов, доц.
Р. Бостанджиев и др.) и проф. Р. Ризоли от Швейцария са представени същността, основните механизми, чрез които се развива болестта
и социалните и финансови проблеми на болните от остеопороза. В
следваща поредица от интервюта са отразени вълненията, мислите
и усилията на болни и техни близки да преодолеят нормалните в подобни случаи страхове от усложненията, да се преборят с ограничаващите фактори на болестта и да постигнат добро качество на живот.

13:00 – 13:30

ВИДЕООБУЧЕНИЕ

ПАНДЕМИЯТА… И НИЕ!... – документален филм-репортаж за нуждата
от ваксинация срещу КОВИД-19 през погледа на лекари и пациенти.

13:30 – 14:00

ВИДЕООБУЧЕНИЕ

ЗАБРАВА – документален филм за д-р Стефан Черкезов, извадил четиридесет и седем души от горящ автобус на 15-ти август 1963 г. – Голяма
Богородица и починал от обгарянията. Филм за подвига и забравата.
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Четвъртък,
6.10.2022 г.

14:00 – 14:10

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „СКАЙ“,
ХОТЕЛ „МАРИТИМ БЛУ ПАРАДАЙС“

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Модератор: д-р Орлин Кожухаров
Доц. д-р Любомир Киров, дм, Медицински факултет, СУ „Кл. Охридски“,
Председател на НСОПЛБ, ОПЛ
14:10 – 14:30

Лекция, осигурена от НСОПЛБ

Скрининг, диагностика и лечение на предиабед.
Представяне на Ръководство за поведение на ОПЛ при предиабет
Доц. д-р Любомир Киров, дм, Медицински факултет, СУ „Кл. Охридски“,
Председател на НСОПЛБ, ОПЛ
14:30 – 16:00

ПРЕДКОНФЕРЕНТНИ СЕМИНАРИ ТЕВА БЪЛГАРИЯ

Мозъчно стареене и актуални подходи за повлияване
Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн, УМБАЛ „Александровска“,
Клиника по Неврология, София
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КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
„ФЛАМИНГО ГРАНД ХОЛ“, ХОТЕЛ „ФЛАМИНГО ГРАНД“
08:00 – 19:00		

Петък,
7.10.2022 г.

РЕГИСТРАЦИЯ

09:15 – 10:00 Лекция, осигурена от НСОПЛБ
Модератор: д-р Михаил Христов

Скриниг за диабетна невропатия с оценка на риска за диабетно
стъпало: може ли да се случи в първичната амбулатория?
Д-р Павлина Николова, дм
10:00 – 11:00 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Модератор: д-р Михаил Христов
10:00 – 10:20

ФАРМАСЕЛЕКТ

Тенорос – моите най-интересни клинични случаи

Д-р Найден Петров, МВР болница, София

10:20 – 10:40

СЕВЕКС ФАРМА

Имуностимулация при хронични рецидивиращи заболявания на
респираторния тракт
Проф. д-р Петко Минчев
10:40 – 11:00

ДЖИ ЕЛ ФАРМА

Безсънието – проблем за личността, изпитание за лекаря
Проф. д-р Димитър Масларов, дм, дн – Клиника по нервни болести
към Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД,
Медицински Университет – София
11:00 – 11:30 КАФЕ ПАУЗА
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Петък,
7.10.2022 г.

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
„ФЛАМИНГО ГРАНД ХОЛ“, ХОТЕЛ „ФЛАМИНГО ГРАНД“

11:30 – 12:15 Лекция, осигурена от НСОПЛБ
Модератор: д-р Светлин Митев

Инхалаторни кортикостероиди през погледа на фармаколога
Проф. д-р Георги Момеков, дфн, Катедра по Фармакология, фармакотерапия
и токсикология на Фармацевтичен факултет – МУ, София
13:15 – 14:15 ОБЯД

14:15 – 15:00 Лекция, осигурена от НСОПЛБ
Модератор: д-р Татяна Матева

Карцином на гърда – от диагноза, през лечение до проследяване
Доц. д-р Ася Консулова, Началник клиника по медицинска онкология към
УСБАЛО – София, председател на сдружение „Жените в онкологията –
България“
16:00 – 16:30 КАФЕ ПАУЗА

16:30 – 17:30 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Модератор: д-р Гергана Николова
16:30 – 16:50

АСТРА ЗЕНЕКА

Грижа за пациентите с тежка астма в доболничната помощ
Д-р Цветанка Оджакова, алерголог, Медицински център „Рисърч Експерт“,
Варна
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КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
„ФЛАМИНГО ГРАНД ХОЛ“, ХОТЕЛ „ФЛАМИНГО ГРАНД“

16:50 – 17:10

Петък,
7.10.2022 г.

МЕДИСОН ФАРМА

SARS CoV-2 – Първична и бустерна ваксинация с ваксините на Модерна
Д-р Христиана Бацелова, асистент, Катедра „Епидемиология и Медицина
на бедствените ситуации“, МУ Пловдив
17:10 – 17:30

ПФАЙЗЕР

Пациентът с COVID-19 в общата практика – предизвикателства и
възможности
Д-р Христо Димитров, дм, Индивидуална практика за първична
медицинска помощ „Д-р Христо Димитров“
17:30 – 18:15 Лекция, осигурена от НСОПЛБ
Модератор: д-р Гергана Николова

Функционални гастроинтестинални заболявания в кърмаческа
възраст
Проф. д-р Миглена Георгиева, дм, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна
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Петък,
7.10.2022 г.

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „СКАЙ“,
ХОТЕЛ „МАРИТИМ БЛУ ПАРАДАЙС“

08:00 – 19:00

РЕГИСТРАЦИЯ

09:15 – 10:00 Лекция, осигурена от НСОПЛБ
Модератор: д-р Христо Димитров

Деменция: диагностика и терапевтични подходи на ниво общата
медицинска практика. Път към разбирането на съвременната
неврология
Акад. Лъчезар Трайков, дмн, УМБАЛ „Александровска“, Клиника по
Неврология, София

10:00 – 11:00 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Модератор: д-р Христо Димитров
10:00 – 10:20

СТАДА

Овладяването на дихателни инфекции – модерен прочит на
традиционни методи
Д-р Георги Христозов, СТАДА България
10:20 – 10:40

АСТРА ЗЕНЕКА

FORXIGA в сърцето на сърдечната недостатъчност
Проф. д-р Сотир Марчев, дмн, МВР Болница, София
10:40 – 11:00

СЕРВИЕ МЕДИКАЛ

Три ценни стъпки за постигането на контрол на Хипертонията
Проф. д-р Сотир Марчев, дмн, МВР Болница, София
11:00 – 11:30 КАФЕ ПАУЗА
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КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „СКАЙ“,
ХОТЕЛ „МАРИТИМ БЛУ ПАРАДАЙС“

Петък,
7.10.2022 г.

11:30 – 12:15 Лекция, осигурена от НСОПЛБ
Модератор: д-р Румен Алексов

Какво трябва да знаем за липидния профил на нашия пациент?
Възможни подходи за справяне с дислипидемията при възрастни
пациенти – какво казват ръководствата?
Проф. д-р Борислав Георгиев, Национална кардиологична болница, София
12:15 – 13:15

САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ
ЗЛАТЕН СПОНСОР НОВО НОРДИСК

Модератори: проф. д-р Йото Йотов, дм, УМБАЛ „Света Марина“, Варна,
д-р Румен Алексов

МИТОВЕ И ФАКТИ ЗА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО
Проф. д-р Виолета Йотова, дмн, УМБАЛ „Света Марина“, Варна
Доц. д-р Мария Димова, дм, УМБАЛ „Света Марина“, Варна
13:15 – 14:15 ОБЯД

14:15 – 15:00 Лекция, осигурена от НСОПЛБ
Модератор: д-р Селиме Карагьозова

Предсърдно мъждене. Диагноза, подходи и цели на лечение и
проследяване в условията на общата медицинска практика. Нови
моменти, съобразно препоръките на ESC
Проф. д-р Сотир Марчев, дмн, Медицински институт на МВР, София
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Петък,
7.10.2022 г.

15:00 – 16:00

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „СКАЙ“,
ХОТЕЛ „МАРИТИМ БЛУ ПАРАДАЙС“

САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ
ЗЛАТЕН СПОНСОР БЕРЛИН-ХЕМИ

Модератори: доц. д-р Антония Кишева, д-р Селиме Карагьозова

От сърдечносъдовите рискови фактори до неклапното предсърдно
мъждене
Хиперурикемия с отлагания, подагра – екипна задача
Д-р Дарина Желязкова, ДКЦ „Санита“, Варна
Ротеас – предимства, скрити различията

Доц. д-р Антония Кишева, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

16:00 – 16:30 КАФЕ ПАУЗА

16:30 – 17:30 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Модератор: д-р Милена Владимирова
16:30 – 16:50

НОВАРТИС

Пет години опит с ENTRESTO в България
Доц. д-р Мария Димова Клиника по Вътрешни болести,
УМБАЛ „Св. Марина“, Варна
16:50 – 17:10

АСТРА ЗЕНЕКА

Освободете мощната защита на TRIXEO при възрастни пациенти
с умерена до тежка ХОББ
Д-р Цветана Йорданова, пулмолог, „Аджибадем Сити Клиник “,
Медицински център, Варна
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КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „СКАЙ“,
ХОТЕЛ „МАРИТИМ БЛУ ПАРАДАЙС“

17:10 – 17:30

Петък,
7.10.2022 г.

НОВАРТИС

Ново в липидопонижаващата терапия: трайно понижение на LDL-C с
прием два пъти годишно
Проф. Елина Трендафилова, Национална Кардиологична Болница, София
17:30 – 18:15 Лекция, осигурена от НСОПЛБ
Модератор: д-р Милена Владимирова

Подходи за лекарствена терапия на Захарен диабет тип 2
Д-р Евелина Златанова, УМБАЛ „Света Марина“,
Клиника по „Ендокринология и болести на обмяната“
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Петък,
7.10.2022 г.

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „КОРЕЛА“,
ХОТЕЛ „ФЛАМИНГО ГРАНД“

ВИДЕООБУЧЕНИЕ
9:00 – 09:30

11:30 – 12:00

17:00 – 17:30

БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА – документален филм, посветен на проблемите на
ревматично болните в България. В интервюта и непринудени разговори
са представени вълненията и страданията на болните и техните близки в
трудното ежедневие на тежката хронична доживотна болест, недофинансирането на лечението от Здравната каса, невъзможността за заплащане
на скъпоструващото лечение от болния и надеждата за помощ, „прелитаща“ като бяла лястовица по екрана...
09:30 – 10:00

14:00 – 14:30

17:30 – 18:00

ТИХИЯТ КРАДЕЦ – документален филм, посветен на проблемите на болните от остеопороза в България. В поредица от интервюта с водещи
български специалисти (проф. Р. Рашков, проф. Зл. Коларов, проф. С. Захариева, доц. Р. Стоилов, доц. М. Боянов, доц. П. Кинов, доц. Р. Бостанджиев и
др.) и проф. Р. Ризоли от Швейцария са представени същността, основните механизми, чрез които се развива болестта и социалните и финансови
проблеми на болните от остеопороза. В следваща поредица от интервюта
са отразени вълненията, мислите и усилията на болни и техни близки да
преодолеят нормалните в подобни случаи страхове от усложненията, да
се преборят с ограничаващите фактори на болестта и да постигнат добро
качество на живот.
10:00 – 10:30

14:30 – 15:00

ЗАБРАВА – документален филм за д-р Стефан Черкезов, извадил четиридесет и седем души от горящ автобус на 15-ти август 1963 г. – Голяма
Богородица и починал от обгарянията. Филм за подвига и забравата.
10:30 – 11:00

16:30 – 17:00

ПАНДЕМИЯТА… И НИЕ!... – документален филм-репортаж за нуждата от
ваксинация срещу КОВИД-19 през погледа на лекари и пациенти.
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КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
„ФЛАМИНГО ГРАНД ХОЛ“, ХОТЕЛ „ФЛАМИНГО ГРАНД“
08:00 – 12:00

Събота,
8.10.2022 г.

РЕГИСТРАЦИЯ

09:15 – 10:00 Лекция, осигурена от НСОПЛБ
Модератор: д-р Костадин Сотиров

Съдебни дела, водени срещу лекари
Адв. Жанета Димова
10:00 – 11:00 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Модератор: д-р Костадин Сотиров
10:00 – 10:20

ФЬОНИКС ФАРМА

Рационална терапия с локални антисептици като подход за
ограничаване на антибиотичната резистентност
Проф. д-р Георги Момеков, дфн, Катедра по Фармакология, фармакотерапия
и токсикология на Фармацевтичен факултет – МУ, София
10:20 – 10:40

САНДОЗ

Надежден терапевтичен подход при респираторни инфекции
Доц. д-р Николай Сапунджиев, УМБАЛ „Света Марина“, Варна
10:40 – 11:00

ФИЛИП МОРИС

Научни доказателства за намаляване на риска, свързан с
тютюнопушенето
Д-р Иван Стоев, ОПЛ, МЦ „Слатина“
11:00 – 11:30 КАФЕ ПАУЗА
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Събота,
8.10.2022 г.

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
„ФЛАМИНГО ГРАНД ХОЛ“, ХОТЕЛ „ФЛАМИНГО ГРАНД“

12:30 – 13:15 Лекция, осигурена от НСОПЛБ
Модератор: д-р Борис Косаров

Пътят към ранната диагноза на ДХП и рак на простатната жлеза.
Поведение на ОПЛ при хронично възпаление на пикочния мехур.
Карцином на пикочния мехур – етиология, клинична картина, път на
пациента и лечение
Д-р Десислав Тасков, СБАЛОЗ „Марко Антонов Марков“, Медицински
комплекс Майчин дом, Варна
13:15 – 14:15 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Модератор: д-р Георги Миндов
13:15 – 13:35

УНИФАРМА

Citicoline при лечение на исхемичен инсулт
Проф. д-р Димитър Масларов, дм, дн – Клиника по нервни болести към
Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“, Медицински
Университет – София
13:35 – 13:55

АСТРА ЗЕНЕКА

Forxiga – нова терапевтична възможност, която променя прогнозата
на ХБЗ*
Д-р Евелина Златанова, УМБАЛ „Света Марина“, Варна
*ХБЗ – хронично бъбречно заболяване

13:55 – 14:15

СЕРВИЕ МЕДИКАЛ

Модератор: проф. д-р Иван Груев, дм

Стратегия за едновременен контрол на хипертония и LDL-C
Доц. д-р Людмила Владимирова, дм
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КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
„ФЛАМИНГО ГРАНД ХОЛ“, ХОТЕЛ „ФЛАМИНГО ГРАНД“

Събота,
8.10.2022 г.

14:15 – 15:15 ОБЯД

16:50 – 17:50 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Модератор: д-р Румен Алексов
16:50 – 17:10

НОБЕЛ ФАРМА

Традиции и новости в лечението на деменции?
Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн, УМБАЛ „Александровска“, Клиника
по Неврология, София
17:10 –17:30

КЕНДИ ФАРМА

Lactoflor Sevida – сигурност в едно застрашено ежедневие
Проф. д-р Георги Момеков, дфн, Катедра по Фармакология, фармакотерапия
и токсикология на Фармацевтичен факултет – МУ, София
17:30 – 17:50

НОБЕЛ ФАРМА

Поведение при дислипидемия 2022 – какво е постигнато и какво ще е
необходимо?
Проф. д-р Арман Постаджиян, дм, МБАЛ „Св. Анна“, София
18:30 – 20:00
20:00

СВОБОДНО ВРЕМЕ
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗА „СЕМЕЕН ЛЕКАР НА 2022
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Събота,
8.10.2022 г.

08:00 – 12:00

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „СКАЙ“,
ХОТЕЛ „МАРИТИМ БЛУ ПАРАДАЙС“
РЕГИСТРАЦИЯ

09:15 – 10:00 Лекция, осигурена от НСОПЛБ
Модератор: д-р Атанас Славов

Свръхдиагноза в педиатрията
Проф. д-р Боряна Върбанова, дмн, Катедра по педиатрия, Медицински
университет – Варна, УМБАЛ „Света Марина“, Варна
10:00 – 11:00 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Модератор: д-р Атанас Славов
10:00 – 10:20

ВЬОРВАГ ФАРМА

Vitamin B12 Ankermann: разчупване на парадигмата при лечението на
B12 дефицит
Акад. Лъчезар Трайков, дмн, УМБАЛ „Александровска“, Клиника по
Неврология, София
10:20 – 10:40

НАТУР ПРОДУКТ

Тебокан–Ефективна и безопасна терапия при леки когнитивни
нарушения и деменция
Акад. Лъчезар Трайков, дмн, Ректор на Медицински Университет –
София, Ръководител на Катедра по Неврология, МУ-София, Клиника по
Неврология, УМБАЛ „Александровска“, София
10:40 – 11:00

МИРТА МЕДИКУС

Съвременни стратегии при превенция, терапия и възстановяване при
вирусни и бактериални инфекции
Проф. д-р Георги Момеков, дфн, Катедра по Фармакология,
фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичен факултет –
МУ, София
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КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „СКАЙ“,
ХОТЕЛ „МАРИТИМ БЛУ ПАРАДАЙС“

Събота,
8.10.2022 г.

11:00 – 11:30 КАФЕ ПАУЗА

11:30 – 12:30

САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ ПЛАТИНЕН СПОНСОР
ТЕВА БЪЛГАРИЯ

НАРУШЕНИЯ НА СЪНЯ
Модератори: акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн, МБАЛНП „Св. Наум“,
д-р Христо Димитров
Нарушения на съня при неврологични заболявания
Акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн, МБАЛНП „Св. Наум“

Нарушения на съня и сърдечно-съдови заболявания
Проф. д-р Борислав Георгиев, Национална кардиологична болница, София
12:30 – 13:15 Лекция, осигурена от НСОПЛБ
Модератор: д-р Христо Димитров

Транзиторни Исхемични Атаки (ТИА): възможни причини,
диагностични критерии в клиничната практика, диференциална
диагноза, терапевтично поведение
Акад. проф. д-р Иван Миланов, МБАЛНП „Св. Наум“, София
13:15 – 14:15 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Модератор: д-р Петко Желязков
13:15 – 13:35

ГЕДЕОН РИХТЕР

Ryeqo – нова терапевтична възможност за консервативно лечение на
миома на матката
Проф. д-р Емил Ковачев, СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“, Варна
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Събота,
8.10.2022 г.

13:35 – 13:55

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „СКАЙ“,
ХОТЕЛ „МАРИТИМ БЛУ ПАРАДАЙС“

УНИМЕД ФАРМА

Унифлокс и Унитиърс, първи избор в ежедневната клиничната
практика
Доц. д-р Даниела Митова, дм, офталмолог в Очна клиника
„Света Петка“, Варна
13:55 – 14:15

БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ

Представяне на BTL CardioPoint софтуер за ОПЛ практика
Доц. д-р Любомир Киров, дм, Медицински факултет, СУ „Кл. Охридски“,
Председател на НСОПЛБ, ОПЛ
14:15 – 15:15 ОБЯД

15:15 – 15:50

САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ
СРЕБЪРЕН СПОНСОР МСД

Модератор: д-р Николай Брънзалов

Реални доказателства за въздействието и ефективността на
ваксинацията срещу HPV – свързани заболявания и рак. Gardasil 9 –
силата на 9 валентната защита
Доц. д-р Йорданка Узунова, дм, началник Клиника по педиатрия в болница
„Лозенец“, София
15:50 – 16:50

САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ
ЗЛАТЕН СПОНСОР ПФАЙЗЕР

Модератор: д-р Николай Брънзалов

НОВОСТИ В ПРОФИЛАКТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО
НА ВИСОКОРИСКОВИ ПАЦИЕНТИ
Приложение на НОАК в клиничната практика
Д-р Георги Гюзелев, Началник на Кардиологична Клиника във ВМА, Варна
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КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „СКАЙ“,
ХОТЕЛ „МАРИТИМ БЛУ ПАРАДАЙС“

Събота,
8.10.2022 г.

иРНК ваксиниция – ефикасност, странични ефекти, автоимунитет
Проф. д-р Доброслав Кюркчиев, Началник на Лабораторията по клинична
имунология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София
Високоефективна терапия за амбулаторния пациент с COVID-19 –
перспективата на късната 2022 г.
Проф. д-р Георги Момеков, дфн, Катедра по Фармакология, фармакотерапия
и токсикология на Фармацевтичен факултет – МУ, София
16:50 – 17:50 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Модератор: д-р Гергана Николова
16:50 – 17:10

ВАЛЕНТИС

Превенция на исхемични мозъчни инциденти с НатАспин Х – резултати
и перспективи
Проф. д-р Димитър Масларов, Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ , София
17:10 –17:30

САНДОЗ

Meglucon® XR, Средство на първи избор с доказани ползи от лечението
на пациенти с предиабет и новооткрит ЗД2Т
Доц. д-р Вера Карамфилова, „Клиника по ендокринология и болести на
обмяната при УМБАЛ Александровска, София
17:30 – 17:50

ЕВОФАРМА

Световъртеж от различен произход – диагностика и лечение
Доц. д-р Тодор Широв, дмн, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Клиника
по УНГ, сектор Отоневрология
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Събота,
8.10.2022 г.

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „СКАЙ“,
ХОТЕЛ „МАРИТИМ БЛУ ПАРАДАЙС“

17:50 – 18:30

КРЪГЛА МАСА

18:30 – 20:00

СВОБОДНО ВРЕМЕ

20:00

ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗА „СЕМЕЕН ЛЕКАР НА 2022
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КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „СИИ“,
ХОТЕЛ „МАРИТИМ БЛУ ПАРАДАЙС“
08:00 – 12:00

Събота,
8.10.2022 г.

РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 – 11:00 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Модератор: д-р Велислав Тодоров

10:00 – 10:20

ОРГАНОН

Неправилно лекувана болка
Проф. д-р Златимир Коларов, Клиника по ревматология, МУ София
10:20 – 10:40

ПИЕР ФАБР

Avène – Актуални подходи в контрола на атопичен дерматит
Д-р Женя Димитрова
Ducray – ефективни грижи за кожа с акне
Д-р Вилияна Ганчева
10:40 – 11:00

SWIXX BioPharma

Болести на Лизозомното натрупване
Доц. д-р Теодора Чамова, дм, Катедра по неврология – Клиника по нервни
болести, УМБАЛ Александровска, София
11:00 – 11:30 КАФЕ ПАУЗА

13:15 – 14:15 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Модератор: д-р Маргарита Пашова
13:15 – 13:35

ОРГАНОН

Екземи
Доц. д-р Гриша Матеев, Катедра по Дерматология и Венерология, МУ София
13:35 – 13:55

MERCK

Как да изберем бета-блокер при сърдечно-съдови заболявания?
Проф. д-р Елина Трендафилова, Национална кардиологична болница, София
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Събота,
8.10.2022 г.

13:55 – 14:15

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „СИИ“,
ХОТЕЛ „МАРИТИМ БЛУ ПАРАДАЙС“

ОРГАНОН

Алергичен ринит – между теорията и практиката
Д-р Силвия Новакова, МУ Пловдив
14:15 – 15:15 ОБЯД

16:50 – 17:50 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Модератор: д-р Милен Чолаков
16:50 – 17:10

БАЙЕР БЪЛГАРИЯ

Най-новото за Аспирин от международните гайдлайни – реални случаи
от клиничната практика
Проф. д-р Георги Момеков, дфн, Катедра по Фармакология, фармакотерапия
и токсикология на Фармацевтичен факултет – МУ, София
Доц. д-р Антония Кишева, кардиолог към УМБАЛ „Света Марина“, Варна
17:10 – 17:30

РОЗЕТА ЛАЙФКЕЪР

Ензоимун Актив – доказан антивирусен и имуномодулиращ ефект
Доц. д-р Петя Генова-Калу, НЦЗПБ
17:30 – 17:50

18:30 – 20:00
20:00

АСТРА ЗЕНЕКА
СВОБОДНО ВРЕМЕ
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗА „СЕМЕЕН ЛЕКАР НА 2022
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Събота,
8.10.2022 г.

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „КОРЕЛА“,
„
“,
ХОТЕЛ „ФЛАМИНГО
„
ГРАНД““

ВИДЕООБУЧЕНИЕ
9:00 – 09:30

11:30 – 12:00

17:00 – 17:30

БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА – документален филм, посветен на проблемите на
ревматично болните в България. В интервюта и непринудени разговори
са представени вълненията и страданията на болните и техните близки в
трудното ежедневие на тежката хронична доживотна болест, недофинансирането на лечението от Здравната каса, невъзможността за заплащане
на скъпоструващото лечение от болния и надеждата за помощ, „прелитаща“ като бяла лястовица по екрана...
09:30 – 10:00

14:00 – 14:30

17:30 – 18:00

ТИХИЯТ КРАДЕЦ – документален филм, посветен на проблемите на болните от остеопороза в България. В поредица от интервюта с водещи
български специалисти (проф. Р. Рашков, проф. Зл. Коларов, проф. С. Захариева, доц. Р. Стоилов, доц. М. Боянов, доц. П. Кинов, доц. Р. Бостанджиев и
др.) и проф. Р. Ризоли от Швейцария са представени същността, основните механизми, чрез които се развива болестта и социалните и финансови
проблеми на болните от остеопороза. В следваща поредица от интервюта
са отразени вълненията, мислите и усилията на болни и техни близки да
преодолеят нормалните в подобни случаи страхове от усложненията, да
се преборят с ограничаващите фактори на болестта и да постигнат добро
качество на живот.
10:00 – 10:30

14:30 – 15:00

ЗАБРАВА – документален филм за д-р Стефан Черкезов, извадил четиридесет и седем души от горящ автобус на 15-ти август 1963 г. – Голяма
Богородица и починал от обгарянията. Филм за подвига и забравата.
10:30 – 11:00

16:30 – 17:00

ПАНДЕМИЯТА… И НИЕ!... – документален филм-репортаж за нуждата от
ваксинация срещу КОВИД-19 през погледа на лекари и пациенти.
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ПОМОГНЕТЕ ИМ ДА СЕ ПРЕДПАЗЯТ СЕГА ОТ

ОПРЕДЕЛЕНИ HPV-СВЪРЗАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РАК1

Ваксината GARDASIL®е
безплатна за момичета
на възраст от 10 до 13
години.*

*Национална програма за
първична профилактика на рака
на маточната шийка 2021 - 2024 г.

Ти може да не видиш

последствията от HPV ²

Но те биха могли

²HPV (Human Papillomavirus) = ЧПВ (Човешки папиломен вирус)

Gardasil. Съкратена информация за предписване
Повече информация може да намерите в Кратката характеристика на продукта. Електронен адрес: https://spconline.msd-info.net
За допълнителна информация или за да съобщите за нежелана лекарствена реакция използвайте: dpoc.bulgaria@merck.com
Име на лекарствения продукт: Gardasil инжекционна суспензия. Kaчествен и количествен състав: Адсорбирана ваксина срещу
човешки папиломавирус [Тип 6, 11, 16, 18] (рекомбинантна). Терапевтични показания: Gardasil е ваксина, която се използва след
9-годишна възраст, за предпазване от премалигнени и малигнени генитални лезии, свързвани с определени онкогенни типове
[Четиривалентна адсорбирана ваксина
човешки папиломавирус (HPV). Дозировка и начин на приложение: Лица на възраст от 9 до 13 години включително - Gardasil
срещу човешки папиломавирус
може да се прилага по 2-дозова схема; Лица на 14 и повече години Gardasil трябва да се прилага по 3-дозова схема.
(Типове 6, 11, 16, 18), рекомбинантна]
Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1 на
КХП. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Gardasil може да предпази само от заболявания, които се
причиняват от HPV тип 6, 11, 16 и 18, и до известна степен от заболявания, причинени от някои свързани HPV типове. Gardasil е само за профилактично приложение и няма ефект върху НРV инфекция или
развито клинично заболяване. При юноши, след ваксиниране, а дори и преди това, може да настъпи синкоп (припадък), понякога свързан с падане като психогенен отговор към инжекцията с игла.
Затова е необходимо наблюдение за около 15 минути след ваксиниране. Нежелани лекарствени реакции: Най-често наблюдаваните нежелани реакции са реакции в мястото на инжектиране (77,1 %
от ваксинираните до 5 дни след всяка визита за ваксиниране) и главоболие (16,6 % от ваксинираните). Тези нежелани реакции са обикновено леки или умерени по интензивност.
За повече информация вж. т. 4.8 на КХП. За клинично значими взаимодействия с други лекраствени продукти: Gardasil може да се прилага едновременно с комбинирана бустер ваксина срещу
дифтерия (d) и тетанус (T), срещу коклюш [ацелуларна компонента] (aр) и/или полиомиелит [инактивиран] (IPV) (dТaр, dТ-IPV, dТaр-IPV ваксини) без значимо повлияване на антитяловия отговор към
някой от компонентите на всяка от ваксините. Използването на хормонални контрацептиви, като че ли няма ефект върху имунния отговор, предизвикван от Gardasil. Клинично значима информация
за специфични популации (бременност, кърмене, фертилитет): Няма достатъчно данни, за да може да се препоръча използването на Gardasil по време на бременност. Gardasil може да се
използва по време на кърмене. Проучванията при животни не показват преки или косвени вредни ефекти във връзка с репродуктивната токсичност. Притежател на разрешението за употреба:
Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Нидерландия. Начин на предписване: Използването на Gardasil трябва да става в съответствие с официалните препоръки.
Лекарствен продукт по лекарско предписание. Преди да предпишете, моля прочетете Кратката характеристика на продукта.
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