XIТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА
СРЯДА 06.11
14:00 Настаняване и регистрация на участниците
Тържествено откриване, приветствия
16:00 404.555.0132
Връчване на Приз за активна работа в областта на превантивната медицина и общественото здраве в Република
България
Iва научна сесия /16:30-19:00/

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Часът на учителя

проф. д-р Вилиям Монев дмн

Натискът на ваксините върху микроорганизмите и тяхната реакция

Галев А.

Новости при инвазивната менингококова болест

Мирчева М., GSK

Ново-Генерационно Секвениране за идентификация и типизиране на
патогени в храни
Превенция на грип – Европейски опит и състояние на противогрипната
ваксинопрофилактика в България

Замфиров Т., ЕЛТА 90М

19:30 Дискусия
19:30

Галев А.

Коктейл

ЧЕТВЪРТЪК 07.11
Iва научна сесия /9:00-11:30/

9:00 Септемврийска “лудост” или децата трябва да тръгнат на детска градина
9:30 Тропот на копита – за какво да се оглеждаме?
10:00 Основни поведенчески фактори на риска за хроничните незаразни болести

Макавеев И., К.Лазарова
Томова И.
Стайкова Ж.

сред населението на възраст 25-64 години в град Кърджали за периода
2007-2017г.

10:30 Иновативна система за скрининг на ракови. Заболявания на млечна жлеза.

Павлова Г.

Пречки за ефективност на скрининга

11:00 Дискусия
Обяд
IIра научна сесия /13:30-16:30/

13:30 Превантивни медицински мероприятия и редукция на риска при

Димитрова Д., Д. Деков

пострадали и жертви с термична травма при пожари - уроци от пожара във
влака София - Кардам от февруари 2008 година

14:00 Основни аспекти на проучанията за удовлетвореността на пациентите
14:40 Нормативни слабости в регулацията на енергийната обезпеченост в
15:00

лечебните заведения и рисковете свързани с тях
Енергийна обезпеченост в лечебните заведения при бедствени ситуации –
практически проблеми и решения

15:30 Проучвания върху трихинелозната опаразитеност сред дивите прасета в
Благоевградска област за период от 01.01.2018 г. до 01.01.2019 г.

16:00 Дискусия

Петък 08.11
9:00 Постерна сесия
10:00 Работа по групи
12:00 Закриване на конференцията

Владимирова М., Н. Данова
Петрова М., В. Чобанов
Чобанов В., М. Петрова
Иванова Д., Е. Боцев, А. Боцев, А.
Галев

Класически постери
Информационни системи в здравеопазването и новата нормативна рамка
по информационна сигурност и защита на личните данни
Знания и нагласи за здравословен начин на живот сред деца на 10-19
години в Р. България
Възприемчивост към Varicella Zoster Virus при бременни

Петкова Р.

Бактеремии при алогенно трансплантирани пациенти. Етиология и
антибиотикочувствителност на изолираните бактериални щамове

Борисова М., И. Митков, Е.
Попова, Б. Минева, Е. Георгиева,
Й. Йосифов
Цолова Г., П. Димитров, А.
Котева

Данни за здравето на население над 20 години в Р. България

Цолова Г., П. Димитров, И.
Камел, К. Евстатиева
Георгиев А., Й. Попов, М.
Карчева, А. Блажев

Кардиопревенция и кардиорехабилитация: възможности на физикалната и
рехабилитационна медицина за въздействие върху рисковите фактори при
сърдечно-съдова и мозъчно-съдова патология (с принос на един клиничен
случай)
Възможности на физикалните фактори за превенция на burn-out

Колева И., А. Алексиев, Т.
Пенчева, А. Грозева, Б. Йошинов

Проучване на информираността за ползата и риска от облъчване с
медицински цели
Оценка на медицински специалисти и здравни мениджъри за
ефективността на здравната ни система

Гагова П., Н. Бонинска

Деформации в българското здравеопазване или защо е необходима спешна
промяна в модела

Златанова Т., В. Златков, Н.
Попов

Влакът Кардам - София във фокуса на риск мениджмънта и редукцията на
риска за жертвите на интоксикация с въглероден оксид при пожар - реални
възможности за превенция и иновации в действие

Деков Д., Д. Димитрова

Информационни системи в здравеопазването и новата нормативна рамка
по информационна сигурност и защита на личните данни

Петкова Р.

Колева И., А. Грозева, Б. Йошинов

Попов Н., Т. Златанова, Г.
Камбурова

