
НАУЧНА ПРОГРАМА  
 

VI Национална педиатрична конференция  
„Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст”  

28 април – 1 май 2022 г. 
Хотел Мелиа, к.к. Слънчев бряг 

 
 

ЧЕТВЪРТЪК, 28 АПРИЛ 2022 Г.  
 

17:00 – 17:15  Откриване  
 
17:15  - 18:25 Научна сесия Инфектология  
(20‘) Енцефалит с неизяснена етиология при дете с HIV-инфекция - клиничен случай – 
д-р Димитър Страшимиров, доц. Нина Янчева-Петрова 
(15‘) Ехографски наблюдения при остър вирусен хепатит А в детската възраст – доц. 
Валери Велев  
(15‘) Висцерална лайшманиоза в детската възраст - клинико-диагностични и 
терапевтични особености – доц. Валери Велев, д-р Филип Тенчев 
(10’) Кожна лайшманиоза при дете имигрант от Афганистан. Какво друго да очакваме 
като инфекциозни болести от тропиците? – д-р Росица Чипева 
(10‘) Дискусия 

 
ПЕТЪК, 29 АПРИЛ 2022 Г. 

 
09:00 – 10:30 Научна сесия Алергология 
Модератори: доц. Мария Стаевска, доц. Гергана Петрова 
(15‘) Тежки алергични реакиции в детска възраст – доц. Мария Стаевска  
(4‘) Тригери за екзацербация на астма при децата  - д-р Сирма Милева  
(10‘) Клиничен случай на тежък астматичен пристъп след дълга ремисия – д-р Ивайло 
Николов, доц. Гергана Петрова  
(4‘) Усложнения на бронхиалната астма при деца – д-р Полина Костова  
(15‘) Фармакодинамика и фармакокинетика на инхалаторните кортикостероиди - проф. 
Георги Момеков  
(10‘) Клиничен случай на анафилактична реакция към тромбоцитна маса - д-р Анна 
Валериева   
(10‘) Клиничен случай на анафилаксия при провеждане на имунотерапия с пчелна 
отрова - д-р Симеон Узунов  
(10‘) Тежка бронхиална астма при деца - клиничен случай на пациентка с множество 
усложнения – д-р Ина Стефанова-Тодорова, д-р Димитринка Митева   
(12‘) Дискусия  
 
10:30 – 10:50 Научна лекция  
(10’) Болест на Gaucher - доц. Добрин Константинов 



(10’) Наследствен ангиоедем – д-р Анна Валериева 
 
10:50 – 11:20 кафе-пауза 
 
11:20 – 12:50 Научна сесия Онкохематология  
(20‘) Невробластом – големият имитатор в педиатрията – проф. Искра Христозова, доц. 
Мая Йорданова, д-р Иван Чакъров, д-р Иван Боронсузов 
(20‘) Случаи с високо рисков невробластом – проф. Искра Христозова, д-р Иван 
Боронсузов 
(20‘) Особености на Неходжкиновите лимфоми в детска възраст – доц. Боряна  
Аврамова,  д-р Таня Христова 
(20‘) Неходжкинови лимфоми - клинични случаи – доц. Боряна Аврамова, д-р Таня 
Христова 
(10‘) Дискусия  
 
12:50 – 13:50 Обедна почивка 
 
13:50 – 15:40 Научна сесия Кардиология 1  
(20‘) Първична артериална хипертония при деца и юноши - доц. Лъчезар Маринов 
(20‘) Вторична артериална хипертония - проф. Анна Кънева-Ненчева 
(20‘) Хипертензивни кризи - д-р Димитър Печилков 
(20‘) Антихипертензивните лекарства при педиатричния пациент - проф. Георги 
Момеков 
(10‘) Дискусия 

 
15:40 – 16:10 Кафе-пауза 
 
16:10 – 18:00 Научна сесия Вродени сърдечни малформации и фамилна 
хиперхолестеролемия  
(20‘) Сърдечни шумове - д-р Димитър Печилков 
(20‘) Обгрижване на деца с вродени сърдечни малформации в рамките на доболничната 
медицинска помощ - проф. Анна Кънева-Ненчева 
(20‘) Фамилна хиперхолестеролемия - проф. Борислав Георгиев 
(20‘) Случай на фамилна хиперхолестеролемия - проф. Маргарита Цонзарова 
(10‘) Дискусия  
 
18:00 – 19:20 Научна сесия Пренатална медицина 
Модератори: доц. Петя Чавеева, д-р Радка Масларска  
(20‘) Пренатална диагностика възможности и срокове доц. Петя Чавеева 
(15‘) ЯМР диагностика на плода - д-р Дарина Иванова 
(15‘) Поведение при новородени - д-р Радка Масларска  
(20‘) Случай на диафрагмална херния - диагностика, поведение, изход - доц. Петя 
Чавеева, д-р Радка Масларска, д-р Надежда Толекова 
(10‘) Дискусия  



СЪБОТА, 30 АПРИЛ 2022 Г. 
 
09:00 – 10:30 Научна сесия Инфекциозни и гнойно-възпалителни белодробни 

заболявания 
Модератори: проф. Светлана Велизарова, доц. Гергана Петрова 
(8‘) Пневмонии при децата – амбулаторно лечение и усложнения – д-р Биляна 
Георгиева, д-р Кристин Генкова  
(4‘) Кога да консултираме с хирург – д-р Здравка Антонова, доц. Гергана Петрова 
(12‘) Клиничен случай на усложнена микоплазмена пневмония - д-р Димитринка 
Митева, д-р Здравка Антонова, д-р Никола Картулев, д-р Ваня Страхинова 
(4‘) Муковисцидоза – как да не я пропуснем – доц. Гергана Петрова  
(12‘) Клиничен случай на пациент с муковисцидоза и ОХК – д-р Яна Андонова, проф. 
Пенка Стефанова  
(15‘) Диагностични критерии на туберкулоза в детска възраст – д-р Наталия 
Габровска, д-р Албена Спасова, д-р Анабела Галачева, проф. Светлана  Велизарова 
(10‘) Образна диагностика на туберкулоза в детска възраст – д-р Елена Илиева 
(15‘) Синдром на средния дял при 4-месечно кърмаче, изискващ детски фтизиатър и 
детски хирург - д-р Анабела Галачева, д-р Янко Пъхнев  
(15‘) Случай на ахалазия в детска възраст с клинична изява на рецидивиращи 
пневмонии – проф. Св. Велизарова, д-р Албена Спасова, д-р Наталия Габровска, д-р 
Анабела Галачева 
(5‘) Дискусия  
 
10:40 – 11:00 Научна лекция Рационалната употреба на макролиди - проф. Г. 
Момеков. 

11:00 – 11:30 кафе-пауза 
 
11:30 - 13:20  Научна сесия Детска хирургия 
Модератори: проф. Огнян Бранков, проф. Пенка Стефанова 
(10‘) Срокове за оперативно лечение на ингвинална херния, хидроцеле и крипторхизъм 
– проф. Огнян Бранков 
(10‘) Миниинвазивен хирургичен подход при диагностициране и терапия на 
недесцендирал непалпаторен тестис в детска възраст - д-р Едмонд Рангелов 
(10‘) Синдром на остър скротум – проф. Пенка Стефанова 
(10‘) Хипоспадия - видове, срокове за оперативно лечение и проследяване - д-р Стоян 
Пеев  
(10‘) Нефролитиаза в детска възраст – диагноза, ендоурологично лечение, 
профилактика и проследяване - д-р Габриела Минова  
(10‘) Сколиоза - диагностика, терапия, превенция - д-р Ели Иванова-Гунова  
(10‘) Фрактури в детска възраст - какво трябва да знаем - д-р Явор Пукалски 
(10‘) Чужди тела в ГИТ – поведение - д-р Никола Картулев 
(15‘) Закони на привличането - магнитите и децата – д-р Вилиана Нансенова 
(15‘) Дискусия 



13:20 – 14:20 Обедна почивка 
 
14:20 – 15:50 Научна сесия Гастроентерология 
Модератор: проф. Миглена Георгиева 
(30‘) Тежките възпалителни заболявания на червата в детска възраст - поле за 
интердисциплинарна лекарска дейност – д-р Красимира Колева, д-р Пламена 
Дренакова, д-р Светомир Чакъров, проф. Миглена Георгиева, д-р Мехмед Хадживели, 
д-р Ния Рашева 
(30‘) Синдромът на късото черво през погледа на детския хирург и детския 
гастроентеролог – д-р Петар Стамов, проф. Миглена Георгиева, д-р Румен Христов, д-
р Галин Христов, д-р Алиса Раджелиян 
(15‘) Ахалазията – предизвикателство в диагностиката в детска възраст – д-р 
Стефан Михайлов, д-р Ния Рашева, д-р Дарина Иванова, д-р Красимира Колева, д-р 
Пламена Дренакова, проф. Миглена Георгиева 
(15‘) Дискусия 
 
15:50 – 16:20 Кафе-пауза 
 
16.20 – 16.40 Научна лекция - доц. Соня Галчева 
 
16:40 – 18:20 Научна сесия Редки ендокринологични заболявания в детска възраст 
Модератор: проф. Виолета Йотова 
(20‘) Редките болести в детската ендокринология - национални и европейски 
перспективи - проф. Виолета Йотова  
(20‘) Вроден хиперинсулинизъм - диагностично-терапевтичен подход за превенция на 
нервно-психологичните усложнения - доц. Соня Галчева  
(20‘) Организирано прехвърляне (transition) на ендокринни пациенти от детска към 
зряла възраст и лечение с РХ при възрастни - д-р Сави Шишков   
(20‘) Рядка причина за вродена надбъбречна недостатъчност - д-р Цветелина 
Цветанова, доц. Нарцис Калева  
(20‘) Краниофарингеома - рядък мозъчен тумор със силно ендокринно присъствие - д-р 
Юлия Баздарска  
(10‘) Дискусия 
 
20:00 Гала вечеря 

 
 

 НЕДЕЛЯ, 1 МАЙ 2022 . 
 

09:00 – 10:50 Научна сесия COVID – 19 в детска възраст  
Модератори: проф Светлана Велизарова, д-р Маргарита Ганева 
(20‘) Новости при COVID-19 в детска възраст - д-р Петър Великов 
(15‘) COVID-19 и коморбидност при деца - д-р Албена Спасова, д-р Наталия 
Габровска, д-р Анабела Галачева, проф. Светлана Велизарова 



(15‘) Диференциално диагностичен подход при демиелинизиращ процес в хода на 
COVID-19 инфекция - представяне на клиничен случай - д-р Теодора Панева, д-р Лилия 
Бозаджиева, д-р Любомила Димитрова, д-р Таня Тенева 
(15‘) Мултисистемен инфламаторен синдром при деца след COVID-19 и опитът на 
СБАЛДБ “Проф. Иван Митев” за период от 18 месеца – д-р Маргарита Ганева, доц. 
Анна Дашева-Димитрова, д-р Десислава Христова, доц. Албена Телчарова-
Михайловска, д-р Ваня Калева, д-р Катя Темелкова,   д-р Теодор Василев, проф. 
Стефан Стефанов 
(10‘) Особенности в протичането на MIS-C в последните вълни - опитът на УМБАЛСМ 
„Н. И. ПИРОГОВ“ - д-р Теа Александрова, д-р Виляна Нансенова 
(15‘) COVID-19 – Случай при дете с тежко засягане на сърцето – д-р Димитър 
Печилков 
(10‘) Кардио МРТ за оценка на промените в миокарда при деца в хода на COVID-19 - д-
р Анелия Партенова, проф. д-р Камелия Генова 
(10‘) Дискусия 
 
10:50 – 11:10 Научна лекция Ваксини  
(20‘) Ефикасност и безопасност на COVID-ваксините в детско-юношеска възраст – 
данни от реалната клинична практика – д-р Маргарита Ганева 
 
11:10 Закриване 


