„ДЕСЕТ ГОДИНИ ОБЩА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА
В БЪЛГАРИЯ”
гр. Пловдив 1114 ноември 2010 г.
КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР на „НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ”
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ
ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

и
БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩА МЕДИЦИНА (БНДОМ)
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
2010 година е изключително важна за нас общопрактикуващите
лекари в България. Това е годината, в която се навършват десет
години от създаването на институцията ОПЛ и се официализира
специалността Обща медицина, която прилагаме в Общата
медицинска практика.
2010 е годината, в която Националното сдружение на
общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) също има своя 10
годишен юбилей.
Щастливи сме, че десетгодишнината на НСОПЛБ съвпада с времето,
когато трябва да се проведе Третият национален конгрес по Обща
медицина с международно участие, което ни дава уникалната
възможност да обединим тези две забележителни събития, като ги
проведем по едно и също време и на едно и също място.
През изтеклите десет години ние извървяхме труден път.
Преодоляхме безброй препятствия. Имахме своите врагове, но също
и много приятели. И което е найважно никога не се отказахме от
своите убеждения, принципи и ценности. Вярваме, че на
професионалната група на общопрактикуващите лекари в България
и колегите ни по целия свят предстои още подълъг път в бъдещето.
Нека да го извървим заедно!
От името на организационните комитети имаме честта и
удоволствието да ви поканим да вземете участие в Третия
национален конгрес по Обща медицина с международно участие и
честването на 10годишния ни юбилей.
С уважение:
др Любомир Киров,
председател на НСОПЛБ

ст.н.с. др Георги Иванов, дмн
председател на БНДОМ
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ОРГАНИЗАТОРИ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ 
ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

и
БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩА МЕДИЦИНА
НАУЧЕН КОМИТЕТ
ст.н.с. д‐р Георги Иванов, дмн

Председател на БНДОМ

д‐р Любомир Киров

Председател на НСОПЛБ

доц. д‐р Валентина Маджова, дм

Генерален секретар на БНДОМ и Национален консултант по обща медицина

примариус д‐р Любин Шукриев

Р Македония, Президент на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина
от ЮЕ

доц. д‐р Златко Трифонов, дм

Стара Загора, ръководител на Секция по ОМ

доц. д‐р Митко Горанов, дм

Плевен, Секция по ОМ

доц. д‐р Николай Петков, дм

София, ръководител Секция по ОМ

доц. д‐р Л. Деспотова‐Толева, дм

Пловдив, ръководител Секция по ОМ

доц. д‐р Пенка Переновска дм

София, завеждащ Клиника по детски болести, УБ „Александровска”

доц. д‐р Мирослава Бошева дм

МУ – Пловдив, Клиника по детски и генетични заболявания

проф. д‐р Стефка Янчева, дмн

София, завеждащ І НК в УМБАЛНП „Св. Наум”

доц.д‐р Коста Костов, дм

София, началник на К‐ка по белодробни заболявания ‐ ВМА и председател на БДББ

доц. д‐р Гриша Матев, дм

София, Катедра по дерматология и венерология, УБ „Александровска”

проф. д‐р Благовест Пехливанов, дмн

МУ ‐Пловдив, Клиника по акушерство и гинекология

доц. д‐р Николай Рунев, дм

София, Клиника по кардиология, КПВБ УБ „Александровска”

д‐р Виктория Чобанова

Секретар на НСОПЛБ

НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
д‐р Цветелина Валентинова

гл. ас. в Секция по ОМ, МУ‐Плевен

д‐р Гергана Форева

Секция по ОМ, МУ – Пловдив

д‐р Севдалина Алекова

Секция по ОМ, Тракийски университет – МФ, Стара Загора

д‐р Арман Постаджиян

София, Клиника по кардиология УМБАЛ “Света Анна”

д‐р Андрей Забунов

Секция по ОМ , МУ ‐ Варна

д‐р Александър Калайджиев

Пловдив, Председател на СОПЛ‐Пловдив

д‐р Пламен Панайотов

Бургас, член на УС на НСОПЛБ

д‐р Христо Димитров

Председател на СОЛ ‐ В. Търново и член на УС на НСОПЛБ

д‐р Татяна Георгиева Златарова – Захова

Варна, Дружество на семейните лекари към НСОПЛБ

д‐р Владимир Несторов

Сливен, Дружество на семейните лекари към НСОПЛБ

д‐р Петър Петров

Шумен, Дружество на семейните лекари към НСОПЛБ

д‐р Елена Петрова

София, Дружество на семейните лекари към НСОПЛБ

д‐р Виктор Рановски

София, Председател на КК на НСОПЛБ

д‐р Екатерина Митова

София‐област, Дружество на семейните лекари към НСОПЛБ

д‐р Красимир Кулински

Пазарджик, председател на Дружество на семейните лекари към НСОПЛБ

д‐р Светлин Митев

зам.‐председател на НСОПЛБ

д‐р Ивайло Попов

зам.‐председател на НСОПЛБ

д‐р Атанас Пелтеков

член на УС на НСОПЛБ

д‐р Николай Андреев

Перник, Дружество на семейните лекари към НСОПЛБ
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МЕСТЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Дружество на семейните лекари – Пловдив:
д‐р Румяна Тарева, д‐р Анита Джуркова, д‐р Десислава Ковачева,
д‐р Станка Апостолова, д‐р Кристина Райчинова

КОМИТЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ДЕСЕТГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА НСОПЛБ:
д‐р Христо Димитров, Велико Търново, д‐р Величко Цуцуманов, Павликени,
д‐р Роза Митрева, Самоков, д‐р Петко Желязков, Бургас, д‐р Невин Садъкова, Кърджали,
д‐р Илина Величкова, София, д‐р Мила Дукова, София

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНГРЕСА:

http://www.nsoplb.com
Освен докладите по отделните научни направления по време на конгреса ще има
симпозиуми по интересни теми от различни области на медицината,
дискусии – сблъсък на мнения „за” и „против” по определени тенденции в
диагностиката и лечението и др.
Очаквайте окончателната програма.
Официални езици на конгреса – български и английски.
Осигурен е симултанен превод.
Контакти на:
email: gpcongress@gmail.com
тел./факс: +359 2 868 28 94, моб. 088 66 145 89; 0888889955; 0887 626562;
Банкова сметка на НСОПЛБ:
ОББ – клон Пазарджик, IBAN BG49UBBS82411017913910, UBBSBGSF
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ТЕМАТИКА

I
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Основна тема на конгреса:
„ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА – ПЪТ КЪМ ЗДРАВЕТО”

II

Тематични (научни) направления:

НОМЕР НА
НАПРАВЛЕНИЕ:

1

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ:
Децата и общопрактикуващият лекар  здравно‐промоционни,
профилактични, диагностично‐лечебни и медико‐социални дейности.
Болните с хронични заболявания в общата мeдицинска практика 

2

диагностика, мониторинг, лечение, рехабилитация, медико‐социална
подкрепа; взаимоотношения и сътрудничество с другите специалисти от
извънболничната и болничната помощ.
Промоция на здравето и профилактика на заболяванията в общата

3

медицинска практика  дейности на ОПЛ за формиране и поддържане на
здравословен начин на живот.
Здраве за общопрактикуващия лекар – социално‐значими заболявания

4
5
6
7

III

сред ОПЛ, стресови фактори в работата на ОПЛ, реактивни поведения,
индивидуални и групови стратегии за справяне.
Палиативни грижи в първичната медицинска помощ ‐ организация,
основни дейности, роля на ОПЛ в екип за палиативни грижи.
Информационни технологии в общата медицинска практика 
софтуер, електронни здравни досиета, електронно здравеопазване и др.
Varia.

Кръгли маси:

“Специализацията по обща медицина и продължаващото обучение на
общопрактикуващите лекари у нас и в чужбина  състояние, проблеми,
решения”
“Обществени очаквания и здравни политики, насочени към
първичната медицинска помощ ”
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
ПЪРВИ ДЕН
11 ноември 2010
(четвъртък)

ВТОРИ ДЕН
12 ноември 2010 (петък)

ТРЕТИ ДЕН
13 ноември 2010 (събота)

РЕГИСТРАЦИЯ 08:30 – 19:00 ч.

ГЛАВНА ЗАЛА
“ПЛОВДИВ”
09:30 – 11:00 ч.
Заседания по
направления

ЗАЛА “МОСКВА”
09:30 – 11:00 ч.
Заседания по
направления
ЗАЛА „ПАРИЖ”
09:30 – 11:00 ч.
Заседания по
направления

11:00 – 11:30 ч. КАФЕ –ПАУЗА

ГЛАВНА ЗАЛА “ПЛОВДИВ”
11:30 – 12:30 ч.
Сателитен симпозиум

РЕГИСТРАЦИЯ 10:30 – 20:00 ч.

ГЛАВНА ЗАЛА
“ПЛОВДИВ”
12:30 – 13:30 ч.
Заседания по
направления

ЗАЛА “МОСКВА”
12:30 – 13:30 ч.
Заседания по
направления
ЗАЛА „ПАРИЖ”
12:30 – 13:30 ч.
Заседания по
направления

13:30 – 14:30 ч.
ОБЕДНА ПОЧИВКА

ПРЕДКОНГРЕСНИ СЕМИНАРИ
14:30 ‐ 17:30 ч.

14:30 – 15:00 ч.
ГЛАВНА ЗАЛА“ПЛОВДИВ”
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

ГЛАВНА ЗАЛА
“ПЛОВДИВ”
09:30 – 10:15 ч.
Заседания по
направления

ЗАЛА “МОСКВА”
09:30 – 10:15 ч.
Заседания по направления
ЗАЛА „ПАРИЖ”
09:30 – 10:15 ч.
Заседания по направления

ГЛАВНА ЗАЛА “ПЛОВДИВ”
10:15 – 11:15 ч.
Сателитен симпозиум
ГЛАВНА ЗАЛА “ПЛОВДИВ”
11:15 – 12:15 ч.
Сателитен симпозиум
12:15 – 13:15 ч.
ОБЕДНА ПОЧИВКА

ГЛАВНА ЗАЛА“ПЛОВДИВ”
13:15 – 14:15 ч.
Кръгла маса:
“Специализацията по обща медицина и
продължаващото обучение на общопрактикуващите
лекари у нас и в чужбина  състояние, проблеми,
решения”

ГЛАВНА ЗАЛА“ПЛОВДИВ”
14:30 – 15:30 ч.
Кръгла маса:
“Обществени очаквания и здравни политики, насочени
към първичната медицинска помощ”
15:30 ч.
ЗАКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА

Сателитен симпозиум
15:00 – 16:00 ч.

ГЛАВНА ЗАЛА
“ПЛОВДИВ”
16:00 – 17:30 ч.
Заседания по
направления

ЗАЛА “МОСКВА”
16:00 – 17:30 ч.
Заседания по
направления
ЗАЛА „ПАРИЖ”
16:00 – 17:30 ч.
Заседания по
направления

19:30 ч.
ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗА „СЕМЕЕН ЛЕКАР НА 2010” И
ДРУГИ НАГРАДИ,
ЮБИЛЕЙНА ВЕЧЕРЯ С ИЗНЕНАДИ

ПОСТЕРНА СЕСИЯ
17:30 – 18:30 ч.
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ФОРМУЛЯРИ ЗАУЧАСТИЕ И УКАЗАНИЯ

9

30 април 2010 г.

30 май 2010 г.
11 октомври 2010 г.
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Срокове:

Заявки за участие с доклади, съобщения,
постери и изпращане на резюмета до
gpcongress@gmail.com
Уведомяване за приетите доклади, съобщения
и постери, които ще бъдат публикувани в
конгресния сборник, както и за формата на
презентиране – устно или постер
Съставяне и публикуване на окончателна
програма за конгреса

Адреси за изпращане:

Стандартна поща:

Централен офис на НСОПЛБ
ул. "Н. Й. Вапцаров" 17‐21 ап.5, ет. 2
п.к. НСОПЛБ
България, София 1407

Е‐mail:

gpcongress@gmail.com
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ФОРМУЛЯР  ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
(ГОТОВ ЗА ПЕЧАТ ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ)

5

Могат да бъдат изтеглени и от страницата на НСОПЛБ www.nsoplb.com
Отпечатайте или изтеглете тази
страница
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ФОРМУЛЯРЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
12 минутен доклад по темите на конгреса (или около 5 страници А4)
12 минутен доклад на свободна тема varia (или около 5 страници А4)
участие в постерна сесия (плакат с размер 90 см х 120 см или
съответния брой страници А4 в този размер)
Заглавие на материала:
Представяните резултати от проучване публикувани ли са досега?

ДА / НЕ

Имена на авторите:
(Моля, подчертайте името на представящия автор)
1.
2.
3.
Адрес за кореспонденция:
Телефони за връзка:
Email:








Указания
Моля, отпечатайте резюмето с шрифт Arial 12 pt, единична разредка.
Текстът на резюмето не трябва да надхвърля 300 думи. (Посочете в края на
резюмето общия брой думи)
Когато се отнася за научно изследване, структурирайте изложението по
следния начин:
увод
цел (задачи)
материал и методи
резултати
изводи (заключения)
ключови думи (3‐5)
8
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РЕЗЮМЕ НА МАТЕРИАЛА ( Г О Т О В З А П Е Ч А Т )
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Отпечатайте тази страница

РЕЗЮМЕ НА МАТЕРИАЛА ЗА УЧАСТИЕ
ЗАГЛАВИЕ:
Автори:

Тематично
направление №…..
1.
2.
3.
…

Увод:

Цел и задачи:

Материал и методи:

Резултати:

Изводи (заключения):

Ключови думи:
Общ брой думи :
9

ТАКСИ И РЕЗЕРВАЦИИ
I

7

ТАКСИ:

1.

Задължителна регистрационна такса за участие в конгреса:
− 50,00 лв.

2.

−
−
−
−
−

3.

Регистрационната такса дава право за:
окончателна програма и конгресен сборник с резюмета;
бадж с името на участника;
достъп до конгресните зали и изложбената площ;
кафе‐паузи;
празнична вечеря;

Заплащане:
− Таксата на одобрените участници с доклади и постери се заплаща до
30.06.2010 г. по сметка IBAN BG49UBBS82411017913910, UBBSBGSF
ОББ клон Пазарджик ‐ титуляр НСОПЛБ.
− Останалите участници могат да заплатят таксите по горната банкова
сметка до 11.10.2010 г. или на място по време на регистрацията.
− Платената по банков път такса се удостоверява при регистрацията с
представяне на документ за превод.
II

РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ:

1. Резервацията се прави лично от всеки участник. Заявленията за участие в
конференцията се изпращат отделно от резервациите за нощувки!
2. Условия за резервации и цени:
Настаняване в “NOVOTEL PLOVDIV” 5*
9
Цена за легло в двoйнa стая – 55.00 лв. с включена закуска.
9
Единична стая – 80.00 лв. с включена закуска.
Резервациите се приемат директно в Новотел Пловдив писмено (чрез факс или
и‐мейл) и се считат за валидни само след писмено потвърждение с номер на
резервация и проформа фактура от оторизиран служител на хотела.
След потвърждението е необходимо да извършите плащане на Вашата
резервация по банков път. Всички необходими детайли по плащането ще бъдат
отбелязани във Вашата проформа фактура.
Предплащането на нощувките Ви гарантира настаняването.
3. Контакти за резервации:
Отдел Маркетинг & Продажби
Тел:
+ 359 32 934 567; + 359 32 934 163; + 359 32 934 136
Факс:
+ 359 32 934 346; + 359 32 934 160
E‐mail:
reservation@novotelpdv.bg; sales@novotelpdv.bg

10

Банковите детайли, по които може да направите превод са следните:
“СИНЕРГОН ХОТЕЛИ” АД
гр. Пловдив
ул.”Златю Бояджиев” №2
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – клон Пловдив
Сметка в лева: BG36UNCR76301041510611
Сметка в евро: BG77UNCR76301441510616
BIC: UNCRBGSF
Моля, при превеждането на сумата да отбележите Вашия номер на резервация.
IIІ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛОВДИВ:

Разположение
Пловдив е вторият по големина град в България, разположен на територия от 101 981 кв. м.
Разположен е в централната част на Горнотракийската низина, по двата бряга на река Марица, която го
дели на две части. Надморската височина е 160 м. Намира се на 42˚ и 9' северна ширина и 24˚ и 45'
източна дължина.
Население
376 501 души
Климат
Климатът е преходно‐континентален, типичен за Южната част на Европа. Средната годишна
температура е 12,3°С. Средната максимална температура през юли е 30.3°С,
Как да стигнем до Пловдив?
От София до Пловдив може да се стигне с кола ‐ лична или наета за около 1,30 часа, както и с автобус по
автомагистрала "Тракия". Експресният влак стига до града за 2 часа и 15 минути, а бързият ‐ за 2 часа и
45 минути.
История на града
Пловдив е един от най‐старите градове в Европа. Твърди се, че е съвременник на Троя и Микена, но е
по‐древен от Рим, Атина и Константинопол.
През 1975 година са разкрити останки от религиозна постройка от периода на Критско–Микенската
култура, които се равняват с откритията на остров Кронос.
Пловдив е известен с културно‐историческото си наследство, което датира от времето на траките ‐ най‐
древното население, за което са намерени писмени източници на Балканския полуостров. Развитието
на града е свързано с епохата на Филип Македонски, процъфтява през периодите на възход на
Римската и Византийската империи, съхранява се до известна степен в годините на Османската
империя и отново намира своя възход по време на Възраждането.
Древната история на града
оставя трайни следи в
архитектурата му. Останки
от Античността,
Средновековието,
Възраждането и
съвременната култура
съжителстват, вплетени в
неустоимата красота на този
вечен град.
Пловдив е съхранил в себе
си изключително ценни
паметници, от които най‐
впечатляващи са Римският
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стадион, Античният театър, Одеонът, великолепните цветни мозайки, Акведуктът, крепостните стени,
останките от тракийски поселища.
Счита се, че най‐ранното име е Кендрисия (Кендрос). Траките първи създават върху Трихълмието
укрепено селище, което наричат Евмолпия или Евмолпеида.
През 342 г. пр.н.е. Филип ІІ Македонски (или негови войски) са завладели града. Това, назовават града
Филипополис  Град на Филип, а днес на площад „Джумаята” е издигната статуя на владетеля. През
този период селището се разраства значително и се превръща в една от отправните точки на
колонизаторската дейност.
По време на римския император Claudius империята включва тракийските земи в своите предели и
градът става център на римската провинция Тракия. Тримонциум (в превод) градът на трите хълма,
става отново важно средище на културата и стопанския живот. Тук се събират данъци, коват се монети,
строят се бляскави сгради, аристократични домове, внушителни крепостни стени. Римската епоха (І‐VІ
век) е един от най‐значимите периоди на Античността, през която градът е описан като величествен.
През първата половина на седми век започват първите масови заселвания на славяни, които в
съжителство с траките, преименуват града от Филипополис на Пулпудева, а после то се трансформира
в Пълдин (Плъвдив) и Пловдив.
Забележителности
Сред тях безспорно най‐посещаваното и фотографирано място е Античния театър, построен през ІІ век
по времето на император Траян.
Крепостта Небет тепе през вековете се разпростира на трите тепета Небет, Джамбаз и Таксим и е в
основите на днешния Стар град на Пловдив.
В днешния Стар Пловдив са съхранени и до днес не само акрополните крепостни камъни, но и
забележителни възрожденски църкви и придобилите свое уникално име в архитектурата пловдивски
къщи.До Освобождението в Пловдив са изградени множество православни църкви, дело на най‐добрите
български творци на архитектурни , резбарски и живописни школи от епохата на Възраждането,
запазени и функциониращи до днес.Съхранените и реставрирани образци на пловдивската
несиметрична и симетрична къщи са отворени за посетители и днес, намерили своето предназначение
като музеи, галерии, аптеки, заведения или дискотеки.
За гостоприемния дух на Пловдив благоприятстват и подредения и поддържан централен градски
парк, построен след Освобождението върху стар турски гробищен парк, както и уникалните защитени
три хълма Джендем, Сахат и Бунарджик, любимо място на пловдивчани с техните редки растителни
видове, както и течащата и разделяща на две града река Марица.
Информация за Новотел „Пловдив”
Новотел “Пловдив” е разположен на северния бряг на река Марица, в близост до Международния
панаир, център на града и Стария град. Добавена стойност придава спокойният и приветлив квартал с
естетични и модерни бизнессгради, допринасящи за облагородяване на заобикалящата градска среда.
Хотелът разполага с множество зали за срещи и семинари, оборудвани с висококачествена техника и
модулни преградни стени, позволяващи разнообразни интериорни конфигурации, съобразени с
нуждите на клиентите. Конферентните зали предлагат около хиляда и двеста места – уникална услуга,
определяща Новотел “Пловдив” като най‐големия в страната комплекс от конгресен център и хотел,
намиращи се в една и съща сграда. (http://www.icep.bg/)
Адрес на хотела:
Пловдив, ул.” Златю Бояджиев” № 2 (автобус № 7 от Централна автогара)
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