20 октомври 2012 Конферентна зала № 2 на хотел Верея
09.00 - 10.00

Програма

Регистрация на участниците
Презентации на НСОПЛБ - ПЪРВИ МОДУЛ

10.00 - 10.50

„Рак на млечната жлеза – превенция, профилактика и поведение на ОПЛ“
„ЕКГ – практическо упражнение“

10.50 - 11.15

Блок презентации:

11.15 - 11.35

1.„Тантум Протект - най-мощната формула за хидратация, възстановяване и защита
на оса!“, лектор:
н Магистър Фармацевт Николай Матеев, Си Ес Си България

11.35 - 11.55

2. „Холеон-5 - бърз ефект при остър и хроничен стрес", лектор: д-р Герев, психиатър,
Пловдив, Севекс фарма

11.55 - 12.15

3. "Виктоза - коренна промяна в лечението на Захарен диабет тип 2",
лектор: Доц. Жулиета Геренова, дм, УМБАЛ гр. Стара Загора, Ново Нордиск Фарма

12.15 - 13.00

Обяд
Презентации на НСОПЛБ - ВТОРИ МОДУЛ

13.00 - 13.50

„Диференциална диагноза на коремната болка в общата медицинска практика“,
д-р Веселин Станев, специалист по обща и детска хирургия
Блок

13.50 - 14.10

езентации:
пр

1. „Практически подходи при HPV ваксинацията на момичета на и над 12 годишна
възраст“, лектор: д-р Калина Пиперкова, ГлаксоСмитКлайн

14.10 - 14.30

2. “ Аксанум – за комбинирана протекция“ , лектор: д-р Борислав Борисов
МБАЛ Стара Загора, инвазивен кардиолог, Астра Зенека България

14.30 - 14.50

3."Фамилия Имунобор – нови възможности за клиничната практика",
лектор: Анета Чанкова, Борола

14.50 - 15.40

Кафе-пауза
Презентации на НСОПЛБ - ТРЕТИ МОДУЛ

15.40 - 16.40

„Диагностика на злокачествените заболявания на кожата в общата медицинска
практика“, доц. д-р Гриша Матеев, дм, Клиника по дерматология и венерология,
УМБАЛ „Александровска“ - София

16.40

„Контрол и санкции – нормативна база“, д-р Пелтеков, д-р Чобанова - УС на НСОПЛБ

По време на научно-практическата конференция ще има специално обособена изложбена площ за участие на общопрактикуващите
лекари в практическо упражнение върху макет: „Ректално туширане на простатна жлеза - диагностика на Са, аденом, нормална ПЖ“.
Практическото упражнение се реализира с любезната подкрепа на ГлаксоСмитКлайн

