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Юбилейна Научна Конференция 75 г. МУ – Пловдив 

„Медицина на бъдещето“ 
 

Anniversary Scientific Conference 75 years MU of Plovdiv 

“Medicine of the Future” 
 

Научна програма / Scientific Programme 

29.10.2020  
 Виртуална зала 1 / Virtual room 1  Виртуална зала 2 / Virtual room 2 

15.00-15.15 
 

 
ОТКРИВАНЕ / ORENING CEREMONY 

15.15-16.00 
 

KEYNOTE LECTURE 
Moderator: Prof. B. Marinov 
 

Prof. Nikolai Zhelev and prof. Marianna Murdjeva 
„The medicine of the future: advancing health through next generation technologies“ 

 

16.00-16.30 
 

PLENARY LECTURE 
Moderator: Prof. D. Vicheva 

 
Prof. Wytske Fokkens, The Netherlands 

„EPOS 2020 - new classification, new 
treatments“ 

16.00-17.20 
 
 

 

„КЛИНИЧНИ ПРОБЛЕМИ“ 
Модератор: Проф. Х. Добрев 
 

1.Проф. Христо Добрев                                       
„Нови приложения на 
дерматоскопията в практиката на 
дерматолога “ 
 

2.Акад. проф. Добрин Свинаров 
„Клиничната мас спектрометрия 

като платформа на 

персонализираната медицина“ 

3.Доц. Милена Велизарова 
“Тумор-асоциирана тромбоза- 
търсенето на нови предиктивни 
биомаркери продължава” 
 
4.Проф. Благовест Пехливанов 
„Синдром на поликистозните 
яйчници-приказка без край “ 

16.30-17:10  

 
Презентация на тема: 
„Eli Lilly – Creating Medicines That Make 
Life Better“ 
 

17.10-17:30    

 
Проф. д-р Анастас Баталов, дм   
"Афламил - безопасното лечение" 
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30.10.2020  
08.00-8.40 
 

„COVID-19“ 
Модератор: Проф. А. Кеворкян 

 
1.Проф. Йорданка Стоилова               
 „COVID-19 и глобалните човешки и 
микробни взаимодействия“ 

 
ОРАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 
1.Радка Комитова 
„Covid-19 пандемията и маратонът, 
който ни предстои“ 
 

08.30-10.00 
 
  

“ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 
Модератори: Доц. С. Димитрова,  
Доц. В. Кондева 

 
ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

   
1.Богомил Андонов  
„Анкетно проучване относно 
влиянието на материали за 
временно възстановяване върху 
качеството на дефинитивното 
постендодонтско възстановяване“ 
 
2.Гергана Гургурова 
„Бърза протрузия в горна челюст 
при кръстосана захапка във 
фронталния сегмент“ 
 
3.Грета Йорданова 
„Дигитален анализ на промяната в 
периметъра на зъбната дъга при 
безекстракционна и екстракционна 
терапия“ 
 
4.Десислава Макакова-Тилова 
„Тестово изследване якост на опън 
на три вида шнурчета, 
предназначени за гингивална 
ретракция“ 
 
5.Теодора Къртева 
„Цитокинова секреция от 
периферни кръвни мононуклеарни 
клетки при пациенти с хронични 
апикални периодонтити преди и 
след лечение“ 
 
6.Мариела Цанова-Стаматова 
„Клинична оценка на индиректни 
итрий стабилизирани циркониеви 
възстановявания за период от две 
години“ 

08.40-9.00 
 

 

 
 
Проф. д-р Анастас Баталов, дм 
„Когато селективността при 
обезболяване има значение“ 
 

09.00-10.00 
 

 „ADVANCES IN 
OTORHINOLARYNGOLOGY“ 

Moderators: Prof. D. Vicheva,  
Assoc. Prof. D. Pazardjikliev 

 
1.Prof. David Howard, UK 
“Twenty years of teaching in Africa. 
What can it teach us?” 

 
2.Prof. Valerie Lund, UK 
“Surgical Management of Epistaxis in 
Hereditary Haemorrhagic 
Teleangiectasia“ 
 
3.Prof. Nico de Vries, The Netherlands 
„OSA:the End of CPAP?“ 
 
4.Prof. Sergei Karpischenko, Russia                             
„Diode laser thermal effect on the 
paranasal sinus osteoma “ 
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7.Йолена Гешева 
„Възможности на CAD/CAM 
софтуера при създаването на 
мостова протезна конструкция“ 
 
8.Йоанна Георгиева 
„Използване на CAD/CAM 
технологията при протезиране на 
пациенти без необходимост от 
интраорален скенер в денталната 
практика хибриден подход за 
протезиране с използване на 
CAD/CAM технологията. Клиничен 
случай“ 
 
9.Магдалина Урумова 
„Апарат за мехнично-циклично 
натоварване” 
 

10.00-11.20 „PERSONALIZED MEDICINE“ 
Moderator: Assoc. Prof. V. Goranova-Marinova 

1.Prof. Victoria Sarafian                                   
„3D-bioprinting – the unexpected 
present and the unpredictable future” 

2.Prof. Denitsa Docheva                           
„Achilles Curse and Remedy: Tendon 
Diseases from Pathophysiology to Novel 
Therapeutic Approaches “  

ORAL PRESENTATIONS 

1.Diana Molander 
“3D bioprinted cell models of colorectal 
cancer” 
 
2.Yordan Sbirkov 
“Bioenergetics in the response and 
resistance to glucocorticoids in  
childhood acute lymphoblastic leukaemia 
cells (cALL)” 
 

10.00-11.20 “DENTAL MEDICINE” 
Moderator: Prof. N. Manchorova 
 
1.Prof. Neshka Manchorova               

 „Ageing of human dentin and dental 

pulp – structural, physico-chemical 

and molecular characteristics“ 

 
2.Prof. Yukka Meurman                         
"How oral infections link to cancer?" 
 
3.Prof. Yuriy Kolesnik                           
„Dental transplantology“ 
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11.20-12.00 KEYNOTE LECTURE 
Moderator: Prof. V. Sarafian 

Prof. Sir David Lane 
“Targeting p53 in cancer therapy: reality or fantasy” 

 

12.00-12.40   

                                                Д-р Пламен Тодоров 

„ JAK инхибитори за лечението на ревматоиден артрит – какво научихме от реалната 

практика? “ 

 

12.40-13.00 Обедно прекъсване / Lunch break 

13.00-14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„PERSONALIZED MEDICINE“ 
Moderator: Prof. V. Sarafian 
 

1.Prof. Giovanni Blandino                              
„TP53 mutations: the most frequent.... 
but the most undruggable genetic 
alterations in human cancers" 
 
2.Prof. Emanuela Signori                   
„MU-Plovdiv and University Campus Bio-
Medico of Rome + CNR-Institute of 
Translational Pharmacology: a story of 
friendship and fruitful scientific 
collaboration“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00-16.00 
 

“DENTAL MEDICINE” 
Moderator: Assoc. Prof. G. Tomov 
 
1.Dr. Ivan Panayotov                                             

„Laboratory models for pulp 

regeneration “ 

2.Prof. George Sandor 
„Stem Cell Based Tissue Engineering 

in the Cranio-maxillofacial 

Skeleton:The Few Who Made it.“ 

3.Prof. Reem Hanna  
"PhotoBioModulation Therapy in 
Neuropathic Pain Management" 
 
4.Prof. Adam Stabholz                                
„Er:YAG Laser Supported Endodontic 
Treatment, Endodontic Retreatment 
and Endodontic Surgery“ 
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14.00-15.00 KEYNOTE LECTURE 
Moderator: Prof. S. Kostianev, Prof. B. Marinov 
 

William G. Kaelin, Jr., MD 
 

2019 Nobel Laureate in Physiology 
or Medicine 

Sidney Farber Professor of Medicine, 
Dana-Farber Cancer Institute and 

Harvard Medical School 
Investigator, Howard Hughes Medical 

Institute 
 

“New Treatments for Anemia, Ischemia, 
and Cancer Emerging from Studies of 

von Hippel-Lindau Disease” 

15.00-16.00 
 

„PERSONALIZED MEDICINE“ 
Moderator: Prof. V. Sarafian 
 
1.Prof. Henriette Farkas         
“Diagnosis of different types of 
bradykinin mediated angioedema” 
 

ORAL PRESENTATIONS  

1.Nikolay Mehterov 
“MIR-376A-3P suppresses the 
proliferation and colony formation in cell 
lines from head and neck squamous cell 
carcinoma through STK3, NETO2, PVR 
and HOXA1” 
 
2.Milena Georgieva 
“Investigation of new target molecules 
for the treatment of premature aging 
and aging-related diseases” 
 

POSTERS 
 
1.Valentin Dichev  
“Serum levels of TNF-Α, CXCL4 and TGF-
β1 in systemic sclerosis” 
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2.Maria Gevezova  
„Bioenergetic analysis of peripheral 
blood mononuclear cells in patients with 
autism spectrum disorder“ 

16.00-17.30 „NEW HORIZONTS IN 
OTORHINOLARYNGOLOGY“ 

Moderators: Prof. I. Doikov, Prof. D. Vicheva,  
 

1.Prof. Katsuhisa Ikeda, Japan 
„GJB-2-based genetic deafness: 
molecular mechanisms and the road to 
fundamental therapy“ 
 
2.Prof. Siow Jin Keat, Singapore                                         
„ Safe Effective ESS “ 
 
3.Prof. Chae-Seo Rhee, South Korea  
„Tailored approach to saddle nose 
deformity“ 
 
4.Prof. Tae Bin Won, South Korea 
„Endoscopic surgery for nasopharyngeal 
tumors: approach and surgical 
techniques“ 
 
5.Prof. Devyani Lal, USA                            
„How I identify the frontal drainage 
pathway“ 

 
6. Prof. Jean Anderson Eloy, USA       
„Gender Disparity in Academic 
Otolaryngology“     
 
             
 

16.00-18.10 “ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА” 
 

КЛИНИЧНА  
ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА 

СЕСИЯ 
Модератори: Доц. Д. Нейчев,   
Доц. П. Тимонов, Доц. В. Андонов 
 

1.НО-04/2016 -проф. Захари Захариев 

„Маркери на възпалението, 

свързани с характера и 

нестабилността на плаките при 

каротидна атеросклероза“ 

 

2.СДП-05/2017 - проф. Жанет 

Грудева-Попова и доц. Таня Денева 

„Клинично-лабораторна оценка на 

коагулация и фибринолиза при 

пациенти със злокачествени 

заболявания“ 

 

3.СДП-13/2017  -проф. Мирослава 

Бошева 

„Оценка на ставния статус при деца 

и млади възрастни с тежка 

хемофилия“ 

 

4.ДПДП-02/2018 - проф. Мариана 

Стойчева-Въртигова 

„Проучване на генотипното 

разпространение и някои 

патогенетични механизми на 

Clostridium difficile асоциирана 

диария при хоспитализирани болни 

в УМБАЛ "Св. Георги" – Пловдив“ 
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5.НО-05/2018 - доц. Мариела Генева-

Попова 

„Проучване на имуногенността на 

TNF-α блокерите за образуване на 

лекарствено индуцирани 

неутрализиращи антитела при 

пациенти с ревматологични 

заболявания“ 

 

6.НО-10/2018 - доц. Митко Митков 

„Проучване на взаимовръзката 

между серумната концентрация на 

мелатонина и дисгликемията при 

метаболитен синдром“ 

 

7.СДП-15/2017 -проф. Снежана Цанова 

„In vitro изследване на маргинална 

адаптация на керамични фасети, 

изработени по CAD/CAM 

технология“ 

 

8.НО-03/2017 - проф. Георги Тодоров 

и проф. Ангелина Влахова 

„Установяване на фрактурната 

резистентност на изцяло керамични 

CAD/CAM тричленни мостови 

конструкции“ 

 

9.ДПДП-08/2018 - проф. Иван 

Филипов 

„Възможности за ранна диагностика 

и микроинвазивно лечение на 

начални некавитирани 

апроксимални кариесни лезии“ 
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10.ДПДП-13/2018 - проф. Нешка 

Манчорова 

„Имунологична характеристика на 

хроничните апикални периодонтити 

- клинични, диагностични и 

прогностични аспекти“ 

 

11.НО-04/2018 - доц. Иван Ченчев 

„Хистологична и триизмерна оценка 

на измененията в костта при 

презервация на постекстракционни 

алвеоли с последващо 

възстановяване чрез имплант“ 

12.НО-11/2018 - проф. Христо Кисов и 

проф. Георги Тодоров 

„Имобилизиране на зъби с 

патологична подвижност с 

композитни шини изработени по 

CAD/CAM технология“ 

 

13.НО-14/2018 - проф. Диян Славчев 

„Ретроспекция на промяната на 

цвета на временните конструкции 

при неснемаемо протезиране“ 

 

17.30-18.10 „COVID-19“ 
English session 

Moderator: Prof. R. Kostadinov 

 
1.Prof. Theoharis Theoharides                       
„COVID-19, cytokine storms and natural 
inhibitors“ 

ORAL PRESENTATIONS 

1.Mirena Apostolova 
“The role of chest ct in early diagnosis of 
Covid-19” 
 
 

18.10-20.00 “ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА” 
ПРЕДКЛИНИЧНА  

ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА 
СЕСИЯ 

Модератори: проф. В. Турийски, доц. А. 
Биволарска, доц. С. Харизанова, доц. К. 
Токмакова 

 
1.СДП-11/2015 - доц. Илия Костадинов 

„Изследване ефектите и 

механизмите на действие върху 

допаминергичната медиация на два 

антипаркинсонови препарата-

прамипексол и толкапон“ 
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2.Rostislav Kostadinov 
“Covid 19 impact on hospital resilience” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.СДП-06/2017 -проф. Пепа Атанасова 

„Промени в спермалните 

показатели, състоянието на 

сперматозоидния хроматин, ДНК 

увреждания и НВА тест при мъже с 

инфертелитет след лечение с 

хранителна добавка“ 

 

3.НО-07/2017 - доц. Таня Китова 

„Фетална морфология. Развитие на 

феталния мозък. Физиология и 

патология на  нервната система“ 

 

4.НО-11/2017 - доц. Росица Димова 

„Въвеждане на WEB-базирана 

платформа за регистриране и 

оценка нивото на болничната 

култура за осигуряване безопасност 

на пациента в лечебните заведения 

и провеждане на национално 

проучване за страната“ 

 

5.ДПДП-06/2018 - доц. Мария 

Казакова 

„Биологично-клиничен подход за 

изясняване ролята и начина на генна 

регулация на YKL-40 при системна 

склероза“ 

 

6.НО-08/2017 - проф. Нонка Матева 

„Разработване и оценка на 

ефективността на метод, базиран на 

сериозни игри за ранна диагностика 

и терапия при възрастни пациенти с 

когнитивни нарушения“ 

 

18.10-18.30  
 

 
 
 
Проф. д-р Жанет Грудева - Попова, дм 
„Иновативни терапевтични подходи в 
онкологията и хематологията “ 

18.30-19:00  

 
 
Д-р Росица Каралилова 
„Мултикиназна активност и системна 
склероза“ 
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19.00-19:20  

 
Модератор: Проф. Х. Тасков 

 
Dr. Jiri SINKORA Ph.D. 

“Flow cytometry as tool in diagnostics 

and clinical research “ 

 

7.ДПДП-04/2018 - ас. Йордан 

Сбирков 

„Ефект на Атоваквон върху 

клетъчна метаболитната активност 

при детска остра лимфобластна 

левкемия (ОЛЛ)“ 

 

8.НО-01/2018 - доц. Стела Димитрова 

„Проучване върху химичен състав, 

антиоксидантна и антимикробна 

активности на екстракти от 

SCUTELLARIA ALTISSIMA“ 

 

9.НО-03/2018 - Доц. Михаил Петров и 

проф. Росица Манчева 

„Антимикробна активност на 

физично и електрохимично 

модифицирани алуминиеви 

образци“ 

 

10.НО-06/2018 - проф. Людмил 

Пейчев 

„Неврофармакологично проучване 

ефектите на lacosamide, topiramate и 

системното физическо натоварване 

върху експериментален модел на 

темпорална епилепсия“ 

 

11.Димитър Мирчев 
„Мост между университетската 
среда и интеркултурната 
комуникация - как /да/ се разбираме, 
докато учим заедно“ 
 

 

 

 

 

19.20-19:40  
 

 
 
 
Проф. д-р Анастас Баталов, дм  
„Имат ли различни терапевтични нужди 
жените с axSpA? Добавена полза от ранно 
лечение с Certolizumab pegol“ 

 

19.40-20:00  
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31.10.2020  
08.15-10.00 
 

„PUBLIC HEALTH“ 
Moderator: Prof. R. Stefanov 

1. Prof. Tetyana Pertseva 
“Management of Patients with COVID-19 
Pneumonia” 
 
2.Prof. Dan Greenberg                                         
„What can Bulgaria learn from the 
healthcare system experience in Israel “ 
 
3.Prof. Wenkuan Xin                                 
“The Bitter Taste in the Sweet Heart ” 
 
4.Prof. Martin Persson 
“Health care inequalities in Europe” 
 
5.Prof. Marilia Dourado                                  
„Medical Education in (for) the future “ 
 
 
 
 

08.30-10.00 
 

 “ХИРУРГИЯ” 
Модератор: Проф. Р. Димов 

 
ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
1.Катя Калинова 
„Роля на автоложната мастна 
транспантация в реконструкцията на 
лицето след изгаряне“ 
 
2.Станислав Карамитев 
„Мозайкопластика–минимално 
инвазивен подход за лечение на 
костно-хрущялни дефекти на 
коляното“ 
 
3.Бойко Атанасов 
„Лапароскопско лечение на 
колоноскопските ятрогенни 
перфорации“ 
 
4.Бойко Атанасов 
„Миниинвазивни техники при 
цялостното лечение на усложнената 
дивертикулоза“ 
 
5.Михаил Калнев 
„Малформации на вената на Гален. 
Рядък случай от клиничната 
практика“ 
 
6.Георги Апостолов 
„Едноетапна образно-навигирана 
спинална хирургия при пациент с 
дегенеративна лумбална стеноза и 
миксоиден неврофибром на л5 
коренче“ 
 
7.Полина Ангелова 
„Клипсиране на аневризма на 
интракраниалната част на 
вертебралната артерия чрез 
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далечно латерален паракондиларен 
достъп“ 
 
8.Аглика Бяндова 
„Сравнителен анализ на методите за 
увод в анестезия в детската и 
новорожденската хирургия“ 
 
9.Димитър Хаджиев 
„Хирургично лечение на сложните 
форми на ингвиналните хернии“ 
 
10.Елена Хаджиева 
„Особености в диагностиката и 
оперативното лечение при сложните 
форми на аноректалните абсцеси“ 
 

10.00-12.00 „AMAZING BRAIN“ 
Moderators: Prof. S. Sivkov, Prof. V. Stavrev  

1.Prof. Stefan Sivkov                                         
„The incredible human brain. A journey 
beyond frontiers of knowledge “ 

2.Prof. Michael Maes                                    
„Mood disorders and schizophrenia are 
neuro-immune disorders“ 
 
3.Prof. Kenneth Hugdahl                                
„A cognitive neuroscience approach to 
auditory verbal hallucinations in 
schizophrenia: From cognition to 
neurotransmitters” 

4.Prof. Beki Kan                                                   
“ The Role of Autophagy and 
Mitochondrial Dynamics in 
Neurodegenerative Diseases: A Study in 
an Alzheimer Disease Model” 
 
5.Prof. George Buttigieg                             
„Evaluating the contemporary scientific  
aetiology of cerebral palsy and its 
influence in the jurisprudence of alleged 
obstetric negligence“ 

10.00-12.00 ЧЕСТВАНЕ  75 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ 
НА КАТЕДРА „ХИГИЕНА“ 

 
„ПРЕВЕНЦИЯ И ОБЩЕСТВЕНОТО 

ЗДРАВЕ“ 
Модератор: доц. С. Харизанова,  
д-р А. Джамбов 
 

ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

1.Елка Тосева 
„Зависимост от интернет при 
студентите по медицина“ 
 
2.Катя Кичукова 
„Влияние на глобализацията в  
съвременния свят върху професията 
и обучението на медицински 
лаборанти“ 
 
3.Кристина Килова 
„Обществени нагласи за 
приложение на телемедицината в 
България“ 
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6.Prof. Mikhail Mikhaylovskiy 
“Surgical treatment of early onset 
scoliosis”   

ORAL PRESENTATION 

1.Neli Atanasova 
„Time is brain: ct perfusion – our 
experience“ 
 
 
 

4.Кристина Килова 
„Използването на мобилни здравни 
приложения сред населението в 
България“ 
 
5.Павлина Гидикова-Гешева 
„Временна неработоспособност при 
работещи причинена от травми“ 
 
6.Росица Димова 
„Мотивационни нагласи и 
удовлетвореност на преподаватели 
от електронното обучение в 
медицинското образование“ 
7.Светлана Радева 
„Мотивиране, обучение и развитие 
на болничния персонал“ 
 
8.Теодора Димитрова 
„Управление на рисковете за 
здравето на операционни екипи при 
експозиция на хирургичен дим“ 
 
9.Панайот Николов 
„Оценка на синдром на 
компютърното зрение сред 
специалисти в областта на 
информационните технологии в 
град Варна“ 
 
10.Адриана Любенова 
„Изкуството, религията и 
образованието като форма на 
социализация“ 
 

12.00-12.40  

 
Д-р Росен Димитров 

„Дигитална трансформация на здравеопазването“ 
 

 
12.40-13.00 

 
Обедно прекъсване / Lunch break 
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13.00-14.30 „TRANSLATIONAL MEDICINE“ 
Moderator: Assoc.prof. B. Nonchev 
 
1.Prof. Marcin Rucinski                       
"Transcriptome profiling in molecular 
endocrinology studies." 
 
2.Prof. Rosita Gabbianelli 
„Nutrigenomics and nutri-epigenetics in 
the programming of human health“ 
 
3.Prof. Maria Orbetzova  
„Challenges and perspectives in diabetes 
mellitus management“ 

ORAL PRESENTATIONS 

1.Antoaneta Argatska 
“Combination of primary 
hyperparathyroidism and ectopic thyroid 
gland – diagnostic and therapeutic 
options” 
 
2.Mariya Choneva 
“Do prebiotics improve the condition of 
patients with diabetes mellitus?” 
 

13.00-15.00 „ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА 
ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ 

КЛЕТКИ“ 
Модератори: Проф. Ж. Грудева-Попова,  
Доц. В. Горанова-Маринова 
 
1.Доц. Илина Мичева 
“Източници на хемопоетични стволови 
клетки за трансплантация” 
 
2.Доц. Мая Йорданова 
“Индикации за алогенна 
трансплантация на хемопоетични  
стволови клетки  при  деца” 
 
3.Д-р Красен Венков 
“Кондициониращи  режими  при  
алогенна трансплантация на 
хемопоетични  стволови клетки” 
 
4. Д-р Емил Спасов 
“Пет години  автоложна 
трансплантация на хемопоетични  
стволови клетки в УМБАЛ  „ Св. 
Георги“, МУ –Пловдив“ 
 
 

ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

1.Атанас Иванов 
„Молекулярна цитогенетика на 
бъбречно-клетъчния рак- обзор на 
литературата“ 
 
2.Веселина Горанова-Маринова 
„Клинична характеристика, 
еволюция на болестта и 
преживяемост при пациенти с BCR- 
ABL + хронична миелоидна 
левкемия и носителство на мутация 
T315I“ 
 
 
 

14.30-15.30 „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ“ 
Модератор: Проф. Е.Кумчев 

 
ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
1.Мариана Бацелова 
„Капиляроскопски и клинико-химични 
Данни за младежи с високо нормално 
артериално налягане (внан)“ 
 
2.Николета Трайкова 
„Фарингинален карцином. Ключови 
точки на рентгенолога“ 
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3.Мариела Генева-Попова 
„Корелации между моноцитен 
хемотактичен протеин-1 (MCP-1)/CCL2, 
човешки интерферон алфа (H-INF-A) и 
болестната активност при пациенти със 
системен лупус“ 
 
4.Мариела Генева-Попова 
„Моноцитен хемотактичен протеин-1 
(MCP-1) / CCL2 при пациенти с 
ревматологични заболявания“ 
 
5.Станислава Попова 
„Експресия на cd68-позитивни клетки в 
Синовиалната тъкан при пациенти с 
псориатичен артрит“ 
 
6.Станислава Попова 
„Проучване на анти-ll37-антитела при 
пациенти с псориатичен артрит“ 

3.Хасан Бурнусузов 
„Лечение на деца с остра 
лимфобластна левкемия, 
подпомогнато от флоуцитометрична 
оценка на минималната резидуална 
болест – едноцентрово проучване“ 
 
4. Алексанър Линев 
„Предимства на ddpcr в 
диагностиката и проследяването на 
пациенти с хронични 
миелопролиферативни 
заболявания“ 
 

ПОСТЕРИ 
 

1.Габриела Райчева  
„OSIMERTINIB - възможност за 
персонализиран терапевтичен 
подход“ 
 
2.Габриела Райчева  
„Геномно профилиране- 
оптимизирани терапевтични 
въможности“ 
 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 
Модератори: Проф. Д. Вичева 

 
1.Анета Тошева 
„Научни и образователни проекти, 
финансирани от университетската 
агенция на франкофонията: обзор и 
перспективи“ 
 
2.Проф. Ростислав Костадинов 
„Съвместни университетски 

програми за обучение - от проекта 

до практиката“ 

 

 

15.30-17.00  „ПРЕДОТВРАТИМА СЛЕПОТА“ 
Модератор: Проф. Н. Сивкова 

 
ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
1.Нели Сивкова 
„Личен опит в лечението на пациенти с 
вътреочно чуждо тяло“ 
 
2.Марин Атанасов 
„Неоваскуларна глаукома и диабет: 
заболеваемост, рискови фактори, 
поведение“ 
 
 
 
 

15.00-17.00 
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3.Снежина Костянева-Желинска 
„Очни рискови фактори за прогресия 
на първична откритоъгълна глаукома 
при лекувани пациенти“ 
 
4.Весела Миткова-Христова 
„Исхемичен ретинен васкулит при 34 
годишна пациентка – коя е причината?“ 
 
5.Васил Маринов 
„Ретинопатия на недоносените като 
причина за слепота в Пловдив и 
региона“ 
 
6.Ангел Атанасов 
„Предно-сегментни ОСТ показатели и 
ролята им в диагностиката на пациенти 
с роговична ектазия“ 
 
7.Владимир Ставрев 
„Хориоидална неоваскуларизация при 
влажна макулна дегенерация, свързана 
с възрастта – честота и морфологични 
типове посредством ангио-оптична 
кохерентна томография“ 
 
8.Нина Стоянова 
„Екзофталмометрия по Хертел и 
компютърна томография за оценка на 
екзофталма при пациенти с тиреоид-
асоциирана офталмопатия“ 
 
9.Силвия Крумова 
„Оценка на макулените показатели при 
здрави деца чрез sd-oct“ 
 
 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
 

1.Цветан Цветанов 
„Буфериран и небуфериран 
лидокаин при мандибуларен нервен 
блок“ 
 
2. Цветан Цветанов 
„Буфериран и небуфериран 
артикаин при мандибуларен нервен 
блок“ 
 
3.Юлиан Ананиев 
„Значение на IL-23 позитивните 
клетки в прогресията на стомашния 
карцином“ 
 
4.Христо Абрашев 
„Роля на TNF-α в развитието на 
хронична венозна недостатъчност“ 
 
5.Нонка Матева 
„Как онкогенетиката предсказва и 
образова“ 
 
6.Гергана Петрова 
„Интердисциплинарност, 
мултикултурализъм и работа с 
пациента в нестандартна ситуация в 
контекста на провеждане на 
дидактически упражнения в 
областта на медицината и здравни 
науки в медицински симулационен 
тренировъчен център - резултати от 
проект“ 
 
7.Ирена Карабова-Хамбарова 
„Проучване и разработване на 
анкетни въпросници за изследване 
нагласите на потребителите на 
електронното здравеопазване“ 
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8.Антония Янева 
„Приложение на data mining 
техники за анализ на данни от 
електронни здравни записи“ 
 
9.Наташа Иванова 
„Хронично третиране с 
пиромелатин облекчава 
афективните реакции и 
абнормената активност на 
хипоталамус-хипофиза-
надбъбречната ос при мъжки и 
женски плъхове с пренатален стрес“ 
 
10.Яна Чекаларова 
„Ефект на тренировки за 
издръжливост върху 
супероксиддисмутазната активност, 
глутатион и липидна пероксидация в 
плазмата на плъхове с 
пинеалектомия.“ 
 
11.Яна Чекаларова 
„Тренировката за издръжливост 
упражнява модулация върху 
депресивното поведение и 
циркадианна ритмика на 
освобождаване на кортикостерон в 
плазма и експресия на BDNF в 
хипокамп при плъхове с 
пинеалектомия“ 
 
12.Яна Чекаларова 
„Антидепресантът агомелатин 
коригира нарушенията в цикъла на 
сън-бодърстване и архитектониката 
на съня, повлиявайки експресията 
на MT1 рецептора и на BDNF в 
хипокампуса през субективната 
светла фаза при плъхове поставени 
при режим на постоянна светлина“ 
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13.Теодора Томова 
„Нов аналитичен метод за 
количествено определяне на 
биологичноактивни съединения в 
екстракт от семена на гинко 
билоба“ 
 
14.Ива Славова 
„Химичен състав на семена от гинко 
билоба“ 
 
15.Деница Славова 
“ Технологии в рехабилитацията / 

TechReh/“ 

17-00-18.20 “PRECISION MEDICINE“ 
Moderator: Assoc. Prof. B. Pilicheva 
 
1.Prof. Rita Ambrus                              
"Importance of particle engineering in 
traditional and alternative drug 
formulation" 
 
2.Prof. Alexandru Georgescu 
"Orthoplastic Approach in Complex 
Tissue Defects of the Lower Leg and 
Foot" 
 
3.Prof. Yves Poumay                                    
„Innovative therapies against atopic 
dermatitis benefit from in vitro research“ 
 
4.Prof. Georgi Petkov                                 
„Discovery of novel pharmacological 
targets for benign urological diseases 
and conditions“ 
 
 
 

 

17-00-18.20 “ФАРМАЦИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ” 
Модератор: Доц. К. Иванов 

 
ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
1.Михаела Попова 
„Влияние на Silybum Marianum 
 (бял трън) върху биохимични 
маркери, участващи в липидния 
метаболизъм и глюкозната 
хомеостаза“ 
 
2.Николай Захариев 
„Прилагане на 32 експериментален  
дизайн при получаването на 
наночастици от казеин като 
потенциални носители на 
лекарства“ 
 
3.Пламен Кацаров 
„Разработване на таблетки с 
етерично масло от Lavandula 
Angustifolia“ 
 
4.Яна Гвоздева 
„Диспергиращи се в устата таблетки 
за педиатричната практика“ 
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5.Йордан Георгиев 
„Изследване на комплемент-
фиксиращите съединения в 
имунологично активни 
полизахаридни комплекси от 
традиционни лечебни растения“ 
 
6.Светослав Стоев 
„Нова парадигма за лекарствената 
безопасност при жени, подложени 
на контролирана овариална 
хиперстимулация (КОХ). Примери от 
реалната клинична практика“ 
 
7.Радиана Стайнова 
„Превенция и мениджмънт на 
остеопорозата - роля на 
фармацевта“ 
 
8.Елена Даскалова 
" Реверсиране на 
възрастовообусловеното 
ремоделиране на tunica media на 
коронарни артерии при плъхове 
след суплементация със сокове от 
aronia melanocarpa“ 
 

18.20-18.30 Закриване / Closing Ceremony 

 


