4-та ПЕДИАТРИЧНА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
с международно участие

ПРОГРАМА
Онлайн
12 март 2021 г.
Сесия 1
Европейско дружество
по детска
оториноларингология
(ESPO) *
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
		
		
15:00 - 15:20
		
15:20 - 15:40
		
		
15:40 - 16:00
		
		

Модератори: Диляна Вичева, Сергей
Карпищенко
			
Откриване на конференцията
Мартин Бейли* - Обединено кралство
Еволюция на лечението на детска 			
ларинготрахеална стеноза
Реймънд Кларк* - Обединено кралство 		
Инфекции на главата и шията при деца
Анн Хермансон* - Швеция
Защо някои деца са предразположени към
отит?
Ричард Николас* - Франция
Детски дихателни пътища: веднъж 			
ендоскопия, винаги ендоскопия?

Сесия 2
Модератори: Александър Вълков, 		
Българският опит в
детските УНГ заболявания Иван Литвиненко
16:30 - 16:45
		
		
		
		
		

Румен Бенчев
(Алпен фарма - златен спонсор)
Неинтервенционално българско проучване
за терапевтичната ефикасност и безопас-		
ност на Cinnabsin при лечението на остър
или обострен хроничен риносинуит


16:45 - 17:00
		
		
17:00 - 17:15
		
		
17:15 - 17:30
		
		
17:30 - 17:45
		
		
		
17:45 - 18:00
		
		
		
		
18:00 - 18:10
		
		
		

Петър Руев
Холестеатом на средното ухо в детска
възраст - критично зрение
Дончо Дончев
Предизвикателства при работа с кохлеар-		
но имплантирани бебета
Миглена Георгиева
Мезентериален лимфаденит и УНГ
заболявания
Иван Делчев
Kовид-19 асоцииран мулти системен инфламаторен синдром при деца в УНГ 		
практиката
Христо Златанов, Теодора Димитрова, 		
Анастасия Коркова
Съвременни хирургични техники в детската
оториноларингология - трудности, иновации
и предимства
Диляна Вичева
(Фирмена презентация - Нобел)
Profix и Desybel при детски оториноларин-		
гологични заболявания

Гост-лекция:
Интерамериканска детска Модератори: Mартен Десрозие,
оториноларингология
Томислав Баудоин, Дончо Дончев
(IAPO)*
18:15 - 18:45
		
		

Таня Сих* - Бразилия
Периодичната треска с цервикален
аденит, фарингит и афтозен стоматит



13 март 2021 г.
Сесия 3
Обструктивна сънна
апнея при деца

Модератори: Стефан Костянев,
Светла Василева

08:30 - 08:45
		
		
		
08:45 - 09:00
		
Сесия 4
Нови хоризонти
в детската
оториноларингология *

Тоньо Шмилев, К. Кетев, Кирил
Терзийски
Още веднъж за обструктивната сънна
апнея в детството
Диляна Вичева
Деца и хъркане

09:00 - 09:15
		
		
09:15 - 09:30
		
		
		
		
09:30 - 09:45
		
		
		
09:45 - 10:00
		
		
		
10:00 - 10:15
		

Махзуна Насретдинова* - Узбекистан
Диагностика и рехабилитация на вестибу-		
ларна функция при деца с кинетоза
Алена Меркулова, Константин
Устинович*- Беларус
Практики на седация за аудиологично изследване при деца преди 3-месечна
възраст
Дмитрий Зоболотни, Диана Зоболотна, 		
Е. Исмагилов* - Украйна
Ендоскопско отстраняване на ювенилен
назофарингеален ангиофибром
Марианна Завалий, Алексей Орел*- Крим
Роля на тъканните ензими в регенерацията
на ресничест епител на носната кухина 		
след хирургични интервенции
Юрий Русецкий* - Русия
Синдром на тихия синус при деца

Модератори: Миглена Георгиева,
Валентин Стоянов



10:15 - 10:30
		
		
		
		
		

Пенка Переновска
(Алпен фарма - златен спонсор)
Лечение и профилактика на остри респираторни вирусни инфекции в пандемична
среда - характеристики и акценти в
детството

Гост-лекция:
Модератори: Румен Бенчев, 			
Австралийско и
новозеландско дружество Анн Хермансон
по детска
оториноларингология
(ANZSPO)*
10:30 - 11:00
		
		
		

Алан Ченг* - Австралия
Когнитивни подобрения след тонзилекто-		
мия за обструктивна сънна апнея при деца
в предучилищна възраст

Сесия 5
Имунитет при УНГ
заболявания*

Модератори: Мариана Мурджева, Алан
Ченг

11:30 - 11:45
		
		
		
11:45 - 12:00
		
		
12:00 - 12:15
		
		
		
12:15 - 12:35
		
		
		
		

Марианна Мурджева*
Първични имунни дефицити при деца - 		
основни клинични УНГ прояви и диагностичен имунологичен подход
Алесандро Бучи* - Италия
Преглед на употребата на пробиотици в 		
отоларингологията
Димче Марковски* - Република Северна
Македония
Рецидив на аденоидна хипертрофия след 		
аденоидектомия
Асен Куцаров, Сава Огнянов
(Фирмена презентация - Полфарма)
За ползите от симптоматичната терапия в
лечението на УНГ инфекциите в детската 		
възраст


Гост-лекция:
Европейско дружество
по ларингология
(ELS)*
12:35 - 13:05
		
		
Сесия 6
Детска отология
и ларингология*
14:00 - 14:30
		
		
14:30 - 14:45
		
		
14:45 - 15:00
		
		
15:00 - 15:15
		
15:15 - 15:30
		
		
Гост-лекция:
Американско дружество
по детска
оториноларингология
(ASPO) *
15:30 - 16:00
		
		
		

Модератори: Димитър Пазарджиклиев,
Асен Койчев
Кристиан Сител*
Открита реконструкция на детските 		
дихателни пътища
Модератори: Венцислав Цветков,
Николай Сапунджиев
Асен Койчев - Германия
Обструкция на ларинкса при деца през 		
първите месеци след раждането
Томислав Баудоин* - Хърватия
Систематичен подход към ларинготрахеалната стеноза при деца
Георге Йованеску* - Румъния
Киста на тиреоглосалния канал - 			
практически съображения
Онур Челик* - Турция
Детска стапес (стреме) хирургия
Джузепе Фрау* - Италия
Детска кохлеарна имплантация - стари и 		
нови граници
Модератори: Хасан Рамадан,
Мартин Бейли, Тома Аврамов

Реза Рахбар* - САЩ
Фетално-изходна процедура за менажира-		
не на въздушни пътища и образувания
на глава и шия


Сесия 7
Детска ринология *
		

Модератори: Карен Джамбазов, Диляна
Вичева, Христо Златанов

16:30 - 16:45
		
16:45 - 17:00
		
		
17:00 - 17:30
		
		
		

Сергей Карпищенко* - Русия
Детска хирургия на челен синус
Хасан Рамадан* - САЩ
Актуализация на хирургичното лечение на
детския хроничен риносинуит
Мартeн Десрозие* - Канада
Ендотипиране въз основа на възрастта: 		
подход „От люлка до гроб“ за лечение 		
на риносинуит

Сесия 8
Varia *
17:30 - 17:40
		
		
17:40 - 17:50
		
		
17:50 - 18:00
		
		
18:00 - 18:10
		
		
		
		
18:10 - 19:00
		
		
		

Модератори: Илиан Дойков, Иван
Маджаров
Бурак Улкумен* - Турция
Наистина ли са ефективни тимпаностомните тръбички за слуха?
Валентин Стоянов, Атанас Влайков
Орбитално усложнение от риногенен про-		
изход в детска възраст
Диляна Вичева
(Фирмена презентация - Магнафарм)
Спрете болката в гърлото
Стефан Мирчев
Симулиран 3D модел на средното ухо за 		
теоретично и практическо обучение за
студенти, следдипломни студенти по УНГ 		
болести и начинаещи отохирурзи
Любомир Киров
Синдром на изпепеляването: “Адът- това са
другите”

Закриване

* Лекцията ще бъде на руски или английски език със симултанен
превод на български език.
ВАЖНО!!! По време на презентациите ще има таймер, за да се
гарантира, следване точността на научната програма.


