ПРОГРАМА - ВТОРИ КОНГРЕС НА ПАЦИЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
8-9 юни 2012, София Принсес Хотел (бул. Княгиня Мария-Луиза 131)

Ден първи: 8.06.2012 (петък)
10:00–13:00

Регистрация

13:00-13:30

Официално откриване. Приветствени речи

13:30-15:00

I-ва пленарна сесия – Профилактика на рака на маточната шийка

o
o
o

Теми
„Проблеми със заболяването рак на маточната шийка” – доц. Милко
Сираков
„Профилактика и ваксинопрофилактика на рака на маточната шийка” –
доц. Пенка Переновска
„Национална програма за профилактика на РМШ” – доц. Нина Гачева

15:00-15:20

Кафе пауза

15:20-16:45

II-ра пленарна сесия
Теми
„Мястото на пациента за осъществяване на програмата за профилактика
на РМШ в България” – г-жа Пенка Георгиева
o „Дългосрочни стратегии в здравеопазването. Национален противораков
план” – Евгения Адърска
o Дискусия. Приемане на документ с препоръки за профилактика на
онкологични заболявания
o

16:45-17:00

Кафе пауза

17:00-18:30

III-та пленарна сесия
Теми
„Предсърдно мъждене – социална и икономическа значимост на
заболяването” – проф. Асен Гудев
o „Университет за пациенти” – най-новата програма на НПО за обучение на
пациенти” – д-р Станимир Хасърджиев
o

19:00-

Вечеря

Ден втори: 9.06.2012 (събота)
8:00-9:30

Закуска

9:30-11:00

I-ва пленарна сесия

o

o
o
o

Теми
„Фармакоикономиката в България – развитие на законодателството,
обучението, теоретичните основи и научните изследвания” – доц.
Валентина Петкова, дф
„Разработване, оценка и регулаторно приложение на фармакоикономиката
– участието на пациентите” – доц. Асена Стоименова, дф
„Фармакоикономиката и фармацевтичната индустрия” – маг. фарм. Илия
Николов
„Моделиране на дългосрочните резултати от подобряване на лечението на
захарен диабет тип 2 в България” – д-р Васил Вълов

11:00–11:15

Кафе пауза

11:15-13:00

II-ра пленарна сесия

o
o
o
o

Теми
„Влияние на генеричната конкуренция върху цените и употребата на
лекарства” – гл. ас.Маноела Манова, дф
„Анализ на бюджетното въздействие на високо активна антивирусна
терапия при болни от СПИН” – маг. фарм. Мария Димитрова
„Анализ Разход-Полза при ваксинация против хепатит B” – гл. ас.
Александра Савова, дф
„Стойност на едно иновативно лекарство в лечението на хроничната
миелоидна левкемия” – проф. Стефан Горанов

13:00–14:00

Обяд

14:00–15:00

III-та пленарна сесия

o
o

Теми
„Качество на живот при трансплантирани пациенти” – Светла Георгиева,
маг. фарм. Мария Камушева
„Проучване на разходите за лечение на псориазис и псориатричен артрит”
– маг. фарм. Любомир Маринов

15:00-15:30

Кафе пауза

15:30-17:00

Дискусия. Приемане на документ с препоръки за участието на пациентите при
вземането на решение за реимбурсация

18:00-18:30

Представяне на дейностите на Национална пациентска организация за 2011 г.
и планираните активности до края на 2012 г.

18:30-19:30

Общо събрание на Национална пациентска организация

19:30-

Гала вечеря

