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9.00                 Откриване

9.00-9.45 Сезонни инфекциозни заболявания протичащи с треска
проф. д-р Хюсник Бояджиян, инфекционист

9.45-10.30 Остеопороза – съвременна концепция
доц. д-р Здравко Каменов, отделение по костни метаболитни 
заболявания, УМБАЛ „Александровска”, София 

10.30-11.00 кафе пауза

11.00-12.00 Диференциално диагностични затруднения при обривни заболявания
проф. д-р Хюсник Бояджиян, инфекционист 

12.00-13.00 Метаболитен синдром и бъбрек
доц. д-р Режина Джераси, клиника по нефрология, УМБАЛ 
„Александровска”, София

13.00-14.00 обедна почивка

14.00-14.45 Нефропротекция и лечение на хипертонията – две задачи с обща цел
доц. д-р Боряна Киперова, клиника по нефрология, УМБАЛ 
„Александровска”, София

14.45-15.30 Контрол на артериалната хипертония
д-р Сотир Марчев, началник кардиологично отделение, V градска МБАЛ, 
София 

15.30-16.00     кафе пауза

16.00-16.45 Контрол на кръвосъсирването
д-р Сотир Марчев, началник кардиологично отделение, V градска МБАЛ, 
София

16.45-17.30     Биологични средства за лечение в ревматологията
д-р Бойчо Опаранов, началник отделение по ревматология, ВМА, София

17.30-18.30 Контрол на сърдечната честота
д-р Сотир Марчев, началник кардиологично отделение, V градска МБАЛ, 
София  
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петък, 26.06.2009

9.00 -9.45 Болка - видове , клиника и терапевтични възможности
проф. д-р Иван Смилов, ръководител сектор по анестезиология, СБАГ 
„Майчин дом”, София

9.45-10.30 Съвременни аспекти при приложението на неопиоидни аналгетици 
проф. д-р Витан Влахов, клиничен фармаколог
ХЕКСАЛГИН в клиничната практика

10.45-11.15 кафе пауза

11.15-12.15 Ревматоидна болка-клиника и  лечение
проф. д-р  Златомир Коларов, клиника по ревматология „Св. Иван 
Рилски”, София
ДИКЛАК – кога, къде, как?

12.15-13.00 Болков синдром в неврологията
проф . д-р Параскева Стаменова, ръководител неврологична клиника, 
УМБАЛ „Царица Йоанна”, София

13.0.14.0 обедна пауза

14.00-14.45 Невропатична болка
проф. д-р Иван Миланов, изпълнителен директор, УСБАЛНПЗ „Св. 
Наум”, София

14.45-15.30 Онкологична болка- принципи при лечението й
д-р Емилия Райчева, ръководител ОАРИЛ, Национален онкологичен 
център, София

15.30-16.00 кафе пауза

16.00-16.45 Съвременно лечение на хронична венозна недостатъчност. 
Миниинвазивни хирургични интервенции и консервативно–терапевтично 
поведение
д-р Елена Горанова, клиника по съдова хирургия и ангиология, НКБ, 
София

16.45.17.15 Очни проблеми на 21 век – сухо око или алергия...
доц. д-р Христина Групчева, Специализирана болница за очни болести, 
Варна

17.15-18.30 среща-дискусия с министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев и 
новия председател на Българския лекарски съюз 
д-р Божидар Нанев

19.0.20.30 концерт на световноизвестния пианист проф. Йовчо Крушев
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събота, 27.06.2009

9.00-9.45 Пренатален скрининг и диагностика
доц. д-р Виолета Димитрова, клиника по фетална медицина, 
СБАЛАГБ „Майчин дом”, София

9.45-10.30 Пикочна инконтиненция
проф. д-р Николай Доганов, ръководител клиника по оперативна 
гинекология, СБАЛАГБ „Майчин дом”, София

10.30-11.00 кафе пауза

11.00-12.00 Как да отличим злокачествените от доброкачествените новообразувания 
на кожата?
д-р Валентина Брощилова, клиника по кожни и венерически болести, 
УМБАЛ „Александровска”, София 

12.00-13.00 Съвременно лечение на ХОББ
доц. д-р Владимир Максимов, ръководител клиника по белодробни 
заболявания, УСБАЛББ „Св. София”, София

13.0.14.0 обедна почивка

14.00-14.45 Латентна белодробна туберкулоза
доц. д-р Донка Стефанова, ръководител клиника по туберкулоза, 
УСБАЛББ „Св. София”, София

14.45-15.30 Белодробна емболия
д-р София Ангелова, ръководител клиника по белодробни заболявания, 
УСБАЛББ „Св. София”, София

15.30-16.00 кафе пауза

16.00-16.45 Практическа гастроенетерология
доц. д-р Людмила Матева, клиника по гастроентерология, МБАЛ „Св. 
Иван Рилски”, София

16.45.17.30 Язвена болест
доц. д-р Борислав Владимиров, клиника по гастроентерология, УМБАЛ 
„Царица Йоанна”, София

17.30-18.30 Потискане на солно-киселата секреция – а сега накъде?
проф. д-р Захарий Кръстев, клиника по гастроентерология, МБАЛ „Св. 
Иван Рилски”, София

 20.00 Гала-вечеря за участниците в Университета
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