НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО
ПАТОЛОГИЯ

НА ТЕМА:

„Диагностични предизвикателства в
гинекологичната патология.
Правила за добра медицинска практика
при биопсично и цитологично изследване.
Изисквания при скрининг за карцином на
маточната шийка.“

гр. ЛУКОВИТ
17-18 юни 2022 г.
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Място на провеждане:
Хотел Дипломат плаза, гр. Луковит
Място на регистрация:
Фоайето на хотел Дипломат плаза, гр. Луковит
Настаняване на участниците в Конгреса:
Хотел Дипломат плаза, гр. Луковит
Изложба:
Конгресът ще бъде съпътстван от медицинска изложба
Регистрация:
Таксата правоучастие на делегатите включва:
 Участие в пленарните сесии, достъп до медицинската изложба
 Делегатски комплект
 Кафе-паузи
 Обяд (18 юни)
 Вечеря (17 юни)
Регистрационно бюро:
Регистрационното бюро се намира във фоайето на Хотел Дипломат
плаза. Ще бъде на разположение на делегатите в следните часове:
17 юни, петък
11:00 – 18:00 ч.
Информация за участници с доклад или кратък научен доклад:
Изисквания: да бъдат във формат ppt (PowerPoint), ориентация на
слайда – Landscape; с времетраене до:
доклад – 15-20 минути; кратък научен доклад – 5-10 минути.
Социална програма
17 юни (петък) – Коктейл „Добре дошли“, 20.00 часа
18 юни (събота) – Работен обяд, 13.00 часа

Организационният комитет и Научният комитет не носят отговорност за съдържанието
и печатните грешки в резюметата. Отпечатването става във вида, в който са изпратени
от авторите.
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ПРОГРАМА
17 ЮНИ 2022 г.
(ПЕТЪК)
11:00-18:00

РЕГИСТРАЦИЯ

14:00-14:05

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

14:05-16:00

І-во ЗАСЕДАНИЕ – Патология на маточната
шийка
Модератор: проф. В. Беловеждов, дм

14:05-14:35

WHO classification of tumours, 5th edition: female genital
tumours - какво ново?,
доц. В. Иванова, дм
14:35-15:00

Уротелен карцином на маточната шийка.
д-р М. Караиванов
15:00-15:10

Конвенционален аденокарцином на маточната шийка при
30 г. жена-клиничен случей.
д-р В. Тихчев
15:10-15:20

Сквамозен карцином на маточна шийка с метастаза в
яйчник, стадиране.
доц. И. Иванов, дм
15:20-15:30

Рядък случай на колизионен тумор на цервикса – Clear Cell
аденокарцином с плоскоклетъчен карцином.
д-р Ел. Геракова
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15:30-15:40

Ендоцервикален пост-биопсичен васкулит.
д-р Анг. Моллова-Кьосебекирова
15:40-15:50

Роля на CD47 при карцином на маточна шийка.
д-р П. Дамянова
15:50-16:00

Дискусия

16:00-16:30

КАФЕ-ПАУЗА

16:30 - 17:05 СИМПОЗИУМ – ЕЛТА 90
17:10 - 17:45 СИМПОЗИУМ - ROCHE
17:45-18:30 ІІ-ро ЗАСЕДАНИЕ Патология на маточна
шийка
Модератори: доц. Д. Дженков, д-р Л. Петкова

Сравнителен анализ на методите за обработка и
отговаряне на онкопрофилактични цитонамазки от
маточна шийка. Правила за добра медицинска практика.
д-р Д. Димова, д-р В. Тихчев
18:15-18:30

Дискусия

20:00

Коктейл „Добре дошли“
18 ЮНИ 2022 г.
(СЪБОТА)

08:30-09:00

III -то ЗАСЕДАНИЕ – патология на Маточно
тяло
Модератор: доц. Иван Иванов, дм

08:30-09:00

Хистологична диагноза на хроничния ендометрит.
доц. Д. Диков, дм
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09:00-9:30

ЕМП при гинекологични неоплазми и ендометриоза
доц. Е. Порязова, дм
09:30-09:40

Ангиолейомиом на матката
д-р Е. Геракова
09:40-09:50

Полипоидна амилоидоза на ендометриума на биопсичен
материал.
д-р М. Стоилова
09:50-10:00

Имунохистохимична експресия на р53 и Ki67 при
ендометриални и яйчникови карциноми.
д-р Д. Сертева
10:00-10:10

Дискусия

10:10-10:30

КАФЕ-ПАУЗА

10:30- 11.30 Общото събрание на Сдружение „Българско
дружество по патология“. Дневен ред:
1. Приемане годишния финансов отчет за дейността на
Българско дружество по патология през 2021г.
2. Приемане на финансов проекто-бюджет на БДП за 2023г.
3. „Съвместна Онкологична Национална Мрежа (СОНМ)”
4. Приемане на правила за добра медицинска практика при
скринингови, профилактични и диагностични цитонамазки.
5. Създаване на нова работна група към Българския лекарски
съюз /БЛС/ и организиране на срещи с Министерство на
здравеопазването /МЗ/ с цел остойностяване труда на
патолозите, в т.ч.:
• определяне на стандарти за отговор на биопсии;
• оценка на работата според броя блокове на биопсия и нуждата
от извършване на допълнителни хистохимични и
имунохистохимични оцветявания;
• създаване на клинична процедура за аутопсии;
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• амбулаторна процедура за тумори с неясна хистогенеза –
възможно ли е това?
• амбулаторни процедури за биопсични изследвания според
тежест, диагностична сложност и обем на работа.
6. Други въпроси, предварително писмено заявени от
участниците.
11:30-12:30 ІV-то ЗАСЕДАНИЕ – Дигитална патология.
Разни.
Модератор: доц. Ю. Ананиев, дм
11:30- 12:00

Дигитализиране на хистологични и цитологични
препарати. Проблеми и решения, свързани биопсични и
цитологични препарати от женска полова система.
доц. И. Иванов, дм
12:00-12:10

Мастоцитом / мастоцитоза със засягане на вулватa. Случай
от практиката и обзор на литературата.
доц. И. Иванов, дм
12:10-12:20

Вагинална метастаза от светлоклетъчен бъбречно клетъчен
карцином. Клиничен случай.
д-р Татяна Бетова
12:20-12:30

Епидемиологични и демографски характеристики на
глиобластом във варненска област. Проблеми в
диагностиката.
д-р Георги Стоянов
12:30-12:40

Недиференциран плеоморфен сарком на млечната жлезадокладване на случай и преглед на литературата.
д-р Даниел Марков
12:40-13:00

Дискусия

13:00-14:00

РАБОТЕН ОБЯД
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14:00-15:30

V-то ЗАСЕДАНИЕ Патология на яйчника
Модератор: доц. Е. Порязова, дм

14:30-14:40

Ролята на патолога в уточняване на генетичната етиология
на WRN мутация при пациентка със синхронни
ендометриален и овариален карциноми.
д-р П. Дамянова
14:40-14:50

Ретроперитонеални метастази при гранулозо-клетъчен
тумор на яйчника.
д-р Д. Латева, д-р В. Чонов
14:50-15:00

Откриване и диагностициране на Yolk sac tumor на
яйчника след изследване на метастаза в прешлен от
интестинален тип аденокарцином.
д-р Р. Христов
15:00-15:10
Гранулозоклетъчен тумор на яйчника, възрастов тип – клиничен
случай.
д-р Александър Иванов
15:10-15:20
Случай на рядък тумор на маточната тръба, имитиращ
аденокарцином
д-р Александър Иванов
15:20-15:30

Светлоклетъчен вариант на сертолиевоклетъчен тумор на
яйчника при жена с преждевременна менопауза диагностична дилема.
д-р Т. Петкова, д-р Ал. Влахова, д-р К. Майнхард
15:30-16:00 Дискусия
16.00 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
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