БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
СОФИЙСКИ КЛОН
Председател: проф.д-р Ива Паскалева,дм секретар: д-р Антоанета Димитрова, дм
е-mail: paskaleva@hearthospital.bg

ПОКАНА
Уважаеми колеги,
Проведените до сега три срещи за повишаване квалификацията “Актуализиране на
професионалните знания“ показаха, че подобна форма има място в програмата на научните
ни събития и се радва на голям интерес. Затова по инициатива на учередителя на това
събитие- проф. Тодор Шипков и отново под егидата на Софийския клон на Дружеството
по клинична лаборатория, предстои да се проведе четвърта среща. През настоящата година
тя ще се състои в аулата на Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница София на
02.12.2017, в рамките на един ден, от 9.00 часа.
Основна задача на срещата и този път ще бъде систематизирано представяне на
новостите в световната медицинска литература. Освен това стремежът ни е да подобрим
връзката клиника–лаборатория. За тази цел по всяка от избраните четири основни
тематики ще работят екип от клиницист и лабораторен специалист. Вземайки под
внимание вашите препоръки и предложения, отразени в анкетните карти, попълнени на
миналата среща, в програмата са включени теми от областта на хематологията,
кардиологията, ендокринологията и интензивната медицина. И през тази година ще се
представят за обсъждане интересни за диагностика клинични случаи. Във всеки от
блоковете по 50 мин ще бъдат включени две презентации по 20 мин с представяне на
интересни клинични случаи, свързани с обсъждания проблем и време за дискусия 10 мин.
Отново сме предвидили интерактивна сесия с възможност за ваше участие чрез система за
гласуване. Този път това ще се осъществи посредством приложение за вашия мобилен
телефон. На всички, заявили желание за участие ще изпратим указание за работа с
приложението.
Предвид решаване на организационни проблеми е необходимо желаещите да
участват в срещата, да се регистрират в срок до 15.11.2017 г. с e-mail на адрес:

conference.tokuda2013@yahoo.com като посочат три имена, ЕГН и УИН
(ще бъдат издавани удостоверения от БЛС).
Събитието няма такса правоучастие. С цел оптимизиране на разходите, найсърдечно Ви молим да се регистрирате само ако действително планирате да посетите
конференцията!
Ще ви очакваме, за да споделим заедно професионалния си ентусиазъм и желание
за развитие.
С уважение
организаторите

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
9.00 – 9.10

Откриване на срещата
проф.д-р Ива Паскалева, Председател на Софийски клон на БДКЛ
проф.д-р Тодор Шипков, Инициатор и учередител на срещата

Сесия Кардиология
9.10 – 9.30
Сърдечна недостатъчност – Препоръки за диагностика и терапия 2016д-р Румяна Радославова, Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница
9.30 – 9.50
BNP или NT-proBNP в ерата на ARNI- блокерите,
д-р Веселина Колева, Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница
Сесия Ендокринология
10.00 -10.20 Хипер пролактинемия. Болест на Кушинг. – Погледът на клинициста
Проф. Д-р Михаил Боянов, УМБАЛ “Александровска”
10.20-10.40 Хипер пролактинемия. Болест на Кушинг. – Погледът на лабораторния
специалист
Д-р Милена Божилова, МДЛ “Цибалаб”
10.50– 11.10 Кафе пауза

Сесия Хематология
11.10 -11.30 Автоматично броене на тромбоцити – предизвикателства и нови
възможности
Доц. д-р Милена Велизарова, УМБАЛ “Александровска”
11.30-11.50 Псевдотромбоцитопении и псевдотромбоцитози – клинични случаи от
практиката.
Доц. Д-р Евгений Хаджиев, УМБАЛ “Александровска”
Сесия Маркери на възпалението:
12.00- 12.20 Маркери на възпалението – нови препоръки за диагностика и проследяване
Д-р Ирена Иванова, УМБАЛ “ Св.Иван Рилски”
12.20- 12.40 Маркери на възпалението – през погледа на клинициста
Проф. д-р Желев, УМБАЛ “ Св.Иван Рилски”
Сесия Разни:
12.50- 13.10 Клинични случаи от преданалитичната практика. –Интерактивна сесия с
гласуване и обсъждане
Д-р Виктория Тихомирова, Аджибадем СитиКлиник ДКЦ “Токуда”
13.10-13.30 ЛИС- Единно кодиране на лабораторните изследвания (хармонизация на
номенклатурата) и представяне на резултатите.
Инж. Михаил Калъчев, МДЛ “Цибалаб”
Закриване на срещата проф.д-р Ива Паскалева

