
Официална програма 
„Наука и Младост” – 2012 г. 

 
 
5.04.2012 
 
8.30-9.00 - Регистрация на участниците (Фоайе на Аудиторен комплекс) 
  
9.00-9.15 - Официално откриване на  (IIра Аудитория) 
 
9.45-10.15 - Пленарна лекция (IIра Аудитория) 
Prof. Andrew Miles (Imperial College, London, UK)  “Methodologies to enable 
person-centered care research and application in clinical practice” 
 
10.15-10.30 - Кафе пауза  
 
10.30-11.30  - Сесия 1 (IIра Аудитория) 
Moderators: Prof. A. Miles, Assoc. Prof. P. Stefanova, Dr V. Vassilev 
 
1. Y. Feodorova - Psychological stress and immunity – does gene regulation matter? 
2. E. Beleva – From Virchow’s triad to metastasis: circulating hemostatic factors as risk 

predictors for metastasis in solid tumors 
3. M. Kazakova - Serum and synovial YKL-40 levels and sonography as diagnostic tools in 

rheumatoid arthritis 
4. M. Mantarkov - Somatotype and Global Functioning in Schizophrenia 
5. P.  Dimov - Hypertonic saline challenge testing for evaluation of bronchial hypersensitivity: 

an overview 
6. Z. Taralov - Different methods for fatigue assessment in football 
7. B. Yaneva –  Laser application in periodontology 

 
11.30-11.40 - Кафе пауза  
 
11.40-12.10 - Пленарна лекция (IIра Аудитория) 
Проф. д-р Радка Аргирова (Национален център по заразни и паразитни 
заболявания) „Новости в патогенезата на HIV инфекцията – перспективи за 
ерадикация на вируса в хода на антиретровирусната терапия” 
 
 
12.10-13.10 Сесия 2 (IIра Аудитория) 
Модератори:  доц. С. Цанова, д-р Л.Грозев 
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1. А. Влахова - Дезинфекция на зъболекарски отпечатъци и протези с фотодинамично 
активни комплекси 

2. С. Ангелова - Епидемиологично проучване на плак-индуцирания гингивит при 
ученици в Пловдивска област 

3. С. Ничева - Рентгенографска оценка на възстановяванията на ендодонтски 
лекуваните зъби и влиянието им върху маргиналния периодонциум 

4. С. Бачурска - Er:YAG срещу диоден лазер при ексцизионна биопсия на изменения в 
оралната лигавица – патоморфологичен анализ 

5. С. Александров - Kомбинирани сглобяеми щифтови пънчета, с естетична 
инкрустация с лабораторен композит, при дистални зъби с отслабено или силно 
разрушено дентиново ядро 

6. Ю. Пеева – Информираност и мотивация за ортодонтско лечение на деца от град 
Пловдив 

7. Н. Мусурлиева - Проучване мнението на пациентите  относно влиянието на 
пародонтита върху  общото им здраве 

 
 
13.10-14.00 Пауза за обяд 
 
14.00-15.00 Сесия 3 (V Аудитория) 
Модератори: доц. Андонов, доц. Ходжев, доц. Маринов 
 
 
1. А. Драганова -  Предиктивни фактори за наличието на Централна сънна апнея-Чейн-

Стоуксово дишане при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност. 
2. И. Минев - BIS монитора в анестезиологичната практика и отделенията за 

интензивно лечение. Станахме ли „по-умни”? 
3. Б. Тенева  - Серумният цистатин С като диагностичен показател на реналната 

функция при пациенти с чернодробна цироза 
4. Д. Василев  - Случай на грануломатоза на Вегенер с белодробни усложнения, УНГ 

симптоми и кожно засягане 
5. Л. Попова - Апоптозата – враг или приятел, който има нужда от помощ при 

болестта на Алцхаймер? 
6. С. Терзийска - Оценка качеството на живот при пациенти с Ревматоиден артрит и 

Анкилозиращ спондилит на терапия с TNF-α  блокери   
7. Д. Илев  - QUEBEC BACK PAIN DISABILITY SCALE при проследяване на болни със 

спондилоза, лекувани в Клиниката по Ревматология 
8. Р. Йораднова  - Скрининиране на психомоторното развитие на 5-годишна възраст – 

обзор 
9. В. Маринов - Ретинопатия на недоносените при деца, родени с и без приложена 

асистирана репродукция 
10. Д. Колева – Нервен растежен фактор (NGF)  и тирозин киназа А рецептори (TrKA) 

при жени с прехипертония при метаболитен синдром 
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14.00-15.00 Сесия 5 (VI Аудитория) 
Модератори: доц. А. Манева, проф. Гетова, доц. Манчева 
 
1.Д. Делев - Заместителната терапия с тестостерон пропионат при възрастни мъжки 
плъхове увеличава нивото на общия тестостерон и намалява серумните холестерол и 
триглицериди. 
2. К. Костов – Eндотелини и артериална хипертензия 
3. А. Григорян - Влияние на MMPs върху съдовата стена 
4. Л. Григоров - SSRI- антидепресанти. 
5. Г. Вълчев - Пилотно изследване противовъзпалителното действие 
на розмариново масло в моделни системи 
7. В. Андонова - Наночастици с индометацин – лекарство-освобождаващи системи за 
приложение в окото 
7. М. Георгиева - Повлияване на процесите на обучение и памет от Rosuvastatin при 
плъхове с Diazepam-индуцирана амнезия 
8. М. Шишманова -  Обучение и памет на плъхове под въздействие на нов 
антиконвулсант Lacosamide 
9. С. Биляли - Цитотоксични ефекти и модулация на множествената лекарствена 
резистентност при туморни клетки под действието на бензофенони и ксантон, изолирани 
от Hypericum annulatum Moris, subsp. annulatum 
10. В. Марчев - Влияе ли Tacrine директно върху допаминергичната система в гладки 
мускули от стомашно-чревния тракт на плъх? 
 
 
15.00-15.10 - Кафе пауза  
 
 
15.10-16.30 Сесия 4 (V Аудитория) 
Модератори:  д-р А. Чапкънов, доц. К.  Мурджев  
 
1. А. Янкулов – Случай на късно установена бронхоплеврална фистула след 

пулмонектомия по повод бронхиектатична болест 
2. А. Янкулов – Бронхоскопско третиране на бронхоплеврална фистула със сребърен 

нитрат 
3. А. Тодоров – Pyodermia fistulans sinifica (hidradenitis suppurativa) с перинеална 

локализация – проблеми пред ранната диагностика и радикалното хирургично 
лечение 

4. Б. Иванов - Левостранна пулмонектомия по повод усложнена плевропневмония при 
едногодишно дете 

5. П. Димитриев - Псевдоартоза на медиалния малеол- доклад на клиничен случай 
6. П. Димитриев - Tightropе - нов метод на стабилизация при глезенни фрактури 
7. П. Молчовски - Ендоскопско освобождаване на карпален канал - интернет-базирана 

среда за подпомагане обучението на лекари 
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8. С. Карамитев - Атипични случаи на уникондилно колянно ендопротезиране при 
напреднала артроза на колянната  става 

9. В. Петрова - Десностранна атипична резекция на белия дроб, вследствие абсцес , 
придружен с некроза на белодробния паренхим, при 3-годишно дете 

10.  Ферихан Попова – Дланни дерматоглифични изображения при шизофрения  здрави 
контроли 

 
 
15.10-16.30 Сесия 6 (VIта Аудитория) 
Модератори: проф. С. Горанов, доц. М. Токмакова, доц. М. Панчовска 
 
1. А. Георгиев - Промени в белодробния паренхим при Неходжкинов лимфом , 
установени чрез КТ 
2.А. Георгиев - Първичен екстранодален Неходжкинов лимфом: КТ промени в 
абдоминални паренхимни органи 
3.В Петрова - Образна диагностика при нефрокалциноза с принос на един случай 
4.П.  Тодоров - Анатомо-сонографско изследване на залавното мяста (ентезата) на M. 
ERECTOR SPINAE PARS LUMBORUM и изясняване на значението и в етиологията на 
хроничните болки в гърба и кръста 
5. В. Горанова-Маринова – Тиреоидни нарушения при пациенти с хронична миелоидна 
левкемия, лекувана с тирозин-киназни инхиибтори – предварителен анализ 
6. В. Горанова-Маринова - Бъбречната недостатъчност при мултиплен миелом 
ограничава терапевтичния отговор и повишава ранния леталитет 
7.Т. Дерменджиев - Вулвовагиналната кандидоза като една от причините за хронични 
вагинални оплаквания в ДБМП 
8. Ю. Ананиев - ВРЪЗКА МЕЖДУ p53 и TGF-beta1 ЕКСПРЕСИЯТА В РАЗВИТИЕТО НА 
РАК НА СТОМАХА 
9. Л. Симеонов - Кристалите в ревматологията – „най-красивата” находка при пациенти с 
псориатичен и подагрозен артрит 
10. И. Илиев - Сравнителен анализ и оценка на различни звукопоглъщащи материали и 
конвенционални тапи за уши 
 
 
 
6.04.2012 
 
9.00-9.45 - Пленарна лекция (Iва Аудитория) 
Проф. д-р Иво Димитров (Медицински Университет - Пловдив) 
„Съвременната дисертация - съдържание, структура, разработка” 
 
 
9.55-11.30 Сесия 7 (Iва Аудитория) 
Модератори: доц. Н. Матева, доц. М. Семерджиева, доц. М. Стойкова 
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1. Д. Сиджимова – Проучване потребностите на населението от услугата 

„Медицински патронаж с домашни условия” 
2. Е. Райкова - Ролята на ръководителя в конфликта на работното място 
3. Е. Андонова - Латински метафори в анатомията 
4. Р. Райчева - Пазарът на медицински изделия в Европа – характеристики, 

особености и предизвикателства 
5. Р. Стоянова - Проучване нагласите на здравните мениджъри за въвеждане на 

информационно комуникационна система за регистрация на медицинските грешки 
6. С. Харизанова – Бърнаут синдром при работещи в областен затвор Пловдив 
7. С. Ненчева - Удовлетвореност на възрастните от престоя и грижите за тях в 

домовете за стари хора 
8. В. Тосков - Забравеното изкуство на човешка дисекция в Александрия и неговите 

постижения в контекста на древногръцките традиции 
9. З. Арабаджиев - Норма, абнормност и качество на живот на ЕМО групата  от град 

Пловдив 
10. Г. Форева – Общуване с пациенти, нуждаещи се от палиативни грижи 
11. М. Гичева – Епонимите в медицинския английски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


