
ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА 
DAYS OF MEDICAL SCIENCE 

ПРОГРАМА / PROGRAM 

13.05.2016 (Петък/Friday) 

Аудитория III/Auditorium III 

09.00 – 10.30 Първа проектна сесия / First project session 
Модератори: доц. Г. Томов, проф. Й. Стоилова 
1. НО-04/2012 – ръководител: проф. Нонка Матева 
 Обществено здраве. Мониторинг на хроничните заболявания – 

мултидисциплинарен подход 
2. НО-10/2012 – ръководител: проф. Дроздстой Стоянов 
 Тревожност и начални прояви на бърнаут синдром сред 

преподаватели, работещи в интеркултурна образователна среда 
3. НО-22/2012 – ръководител: проф. Валентин Акабалиев 
 Бърнаут синдром при работещи в места за лишаване от свобода – 

анализ и оценка 
4. НО-12/2013 – ръководител: проф. Иван Иванов 
 Изследване на серумните нива на микро рнк биомаркерни молекули при 

деца с аутизъм с цел създаване на неинвазивната молекулярна 
диагностика на аутистично болни 

5. НО-09/2014 – ръководител: проф. Мирослава Бошева 
 Изследване на метилационния статус на кандидат-гени асоциирани с 

разтройство от атистичния спектър с цел изсясняване на 
епигенетичните механизми, участващи в патогенезата му 

6. НО-10/2014 – ръководител: доц. Донка Димитрова 
 Валидизиране на български език на инструментариум за проучване 

мнението на пациентите за общата медицинска практика – 
EUROPEP и провеждане на представително проучване 

10.30 – 11.00 Кафе пауза/Coffee break  

11.00 – 12.30  Втора проектна сесия/Second project session 
Модератори: доц. И. Новаков, проф. М. Панчовска 

1. НО-38/2012 – ръководител: проф. Мария Орбецова 
 Клинична, хормонална, хемостазна и метаболитна характеристика 

на тиреоидния карцином 
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2. НО-02/2013 – ръководител: доц. Мариан Драганов 
 Пилотен персонализиран транскрипционен и мутационен анализ при 

колоректални карциноми 
3. НО-05/2013 – ръководител: доц. Радка Комитова 
 Парентерално предаване на вирусни хепатити В и С при 

хемодиализни пациенти 
4. НО-11/2013 – ръководител: проф. Ана Манева 
 Проучвания върху патобиохимични механизми, свързващи 

хомеостазата на желязото с показатели за възпалителна активност 
при ревматоиден артрит 

5. НО-07/2014 – ръководител: доц. Лилия Зисова 
 Проучване върху кандидозния вулвовагинит при бременни и кандида 

колонизация при новородени 
6. СДП-01/2014 – ръководител: проф. Мариана Мурджева 
 Имунологична реактивност при хроничен стрес 

12.30 – 13.30 Обедна почивка/Lunch break  

13.30 – 15.30 Трета проектна сесия / Third project session 
Модератори: доц. Г. Томов, доц. Ю. Николова 

1. НО-04/2013 – ръководител: доц. Ани Белчева 
 Проучване характера на промените на оралната среда и оценка на 

риска от кариес и заболявания на пародонта при деца с астма 
2. НО-01/2014 – ръководител: доц. Явор Калъчев 
 Сравнителен анализ на различни методи за регистриране на 

оклузиалните контакти – восък, силикон, артикулационна хартия 
BAUSH, системата Т-СКАН 

3. НО-03/2014 – ръководител: доц. Пламен Загорчев 
 Приложение на нискоинтензивната лазерна терапия с диоден лазер 

(810 мм) при пациенти с орален LICHEN PLNUS – имунобиологични 
ефекти 

4. СДП-06/2013 – ръководител: проф. Христо Кисов 
 Изследване на силата на връзката между протезния базис и 

различните видове ребазиращи материали и проучване на факторите 
за нейното нарушаване 

5. СДП-02/2014 – ръководител: доц. Илияна Стоева 
 Алергичен контактен стоматит към метакрилати от денталните 

материали 
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6. СДП-07/2014 – ръководител: доц. Румяна Янкова 
 Кожна сензитивност и фотосензитивност към алергени от 

стандартна епикутанна и фотоепикутанна серия 

15.30 – 16.00 Кафе пауза/Coffee break  

16.00 – 17.30 Четвърта проектна сесия/Fourth project session 
Модератори: доц. Г. Томов, доц. В. Турийски 

1. НО-35/2012 – ръководител: доц. Катерина Георгиева 
 Роля на андрогените в някои адаптационни промени при тренировка 

на издръжливост на плъхове 
2. НО-37/2012 – ръководител: проф. Николай Бояджиев 
 Промени в метаболизма на различните етапи от индуцирането на 

метаболитен синдром при плъхове и ефектите от немедикаментозно 
повлияване на състоянието 

3. НО-13/2013 – ръководител: проф. Маргарита Касърова 
 Изследване на биологичната активност на поли (винилацетатни) 

наночастици – лекарство-освобождаващи системи на нестероидни 
противовъзпалителни лекарствени средства 

4. НО-14/2013 – ръководител: проф. Людмил Пейчев 
 Проучване върху възможностите за фармакологично стимулиране на 

зрели стволови клетки 
5. СДП-03/2014 – ръководител: проф. Дамянка Гетова 
 Изследване ефектите и механизмите на действие върху 

допаминергичната система на атипичните антипсихотици 
арипипразол и оланзапин 

6. СДП-04/2014 – ръководител: доц. Слави Делчев 
 Изучаване морфологичните аспекти от приложението на сок Aronia 

melanocarpa върху промените в стареещия тимус при плъхове   
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