
 
 

 

                                                                                                                          

         МЕДИЦИНСКИ   ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА                              БЪЛГАРСКИ         

УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ                   ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО                            ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ    

 
ОРГАНИЗИРАТ 

на 25 и 26 октомври 2013 в Зала „Сердика”- Шератон, София 
под патронажа на Чл.кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн 

Ректор на Медицински университет – София и 
 Председател на Съвета на Ректорите на Висшите училища  в Р България 

 
 

ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА 
 С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНА 

 
П Р О Г Р А М А 

 
Първи ден – 25 октомври 2013 
 
9.30 – 10.00 ч.   Регистрация и кафе 
 
10.00 –11.15 ч. - Откриване на конференцията  
 
Водещ: Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн, Ректор на Медицински университет 
– София, Председател на Съвета на Ректорите на Висшите училища в Р България  
 

• Приветствие от Президента на Р България г-н Росен Плевнелиев   
• Приветствие от Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова 
• Други приветствия  

 
Основни доклади:  

• Д-р Таня Андреева - Министър на здравеопазването  
Политика на здравеопазването за подобряване здравето на нацията 
 

• Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, Декан на Факултета по обществено 
здраве, Медицински университет – София, Национален консултант по обществено 
здраве и здравен мениджмънт 

Неизказаното за здравната реформа: Нека дебатът да започне 

 1



 
• Проф. Амнон Карми – Президент на Международната мрежа по биоетика към 

ЮНЕСКО със седалище Хайфа, Израел 
Към Нова Глобална Биоетика и Биолексика 
 
11.15 – 11.30 ч.  Кафе пауза 
 
 
11.30 – 13.30 ч. – Кръгла маса: Здравеопазна система, ориентирана към 
резултат  
 
Водещи дискусията: Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, Декан на ФОЗ – МУ и 
Доц. Румяна Стоилова, дсн, Директор на ИИОЗ – БАН 
 
1/ Prof. Dr Robert Buckingham  
Executive Director, School of Public Health, University of Saskatchewan, Canada  
Global Health – Challenges for the International Collaboration between Medical 
Universities   
 
2/ Проф. д-р Веселин Борисов, дмн  
Главен редактор на списание за стратегически здравен мениджмънт „Медицински 
меридиани” 
Здравната реформа като социално-етичен и управленски абсурд 
 
3/ Доц. Емилия Ченгелова, дсн., доц. Албена Накова, д-р по социология, гл.ас. Галина 
Колева, д-р по социология  
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
Корупцията – специфичното лице на сивата икономика в здравеопазването  
 
4/  Проф. Стилиян Йотов, дфн 
СУ „Св. Кл.Охридски»  
Човешкото достойнство в медицината 
 
5/ Доц. Стойко Паунов, ди  
Медицински университет - Пловдив 
Ефективност и справедливост в сферата на здравеопазването  
 
6/ Доц. Геновева Михова д-р по философия, проф. Пенка Найденова, дикн 
Център за демографски изследвания и обучение 
Демографската карта на страната като основа на здравната карта  
 
7/ Проф. Любомир Казаков1, доц. д-р Димитър Масларов, дм2 , чл. кор. проф. д-р 
Мила Власковска, дмн3 
1Институт по невробиология при БАН 
2Началник на Неврологична клиника, Първа МБАЛ – София ЕАД 
3МУ – София, Катедра по фармакология и токсикология при Медицински факултет 
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Генетичните подходи за индивидуализиране на лечението като етичен проблем 
 
8/ Д-р  Юлиан Йорданов 
1Зам. Председател на УС на БЛС 
Продължаващото професионално развитие на лекарите - гарант за стандартите в 
професионалната практика и безопасността на пациента 
 
9/ Доц. д-р Златица Петрова дм, д-р Петко Загорчев 
1Катедра „Здравна политика и мениджмънт“, ФОЗ, МУ – София 
2Председател на Комисията за професионална етика на БЛС 
Роля на етичните комисии и професионално-съсловните организации при 
доказването на лекарска грешка, баланс и защита на правата на пациента и лекаря 
 
10/ Проф. Ивайло Търнев1,2,3, Цвета Петкова1,3, Диляна Дилкова1,3 
1Фондация «Здравни проблеми на малцинствата» 
2Национална мрежа на здравните медиатори 
3Медицински университет, София 
ROMA MATRIX – Европейска програма, насочена към преодоляване на 
дискриминацията, расизма и ксенофобията  
 
 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
 

Доц.д-р Тихомира Златанова, дм1, доц. д-р Ралица Златанова–Великова, дм2, гл. ас. 
Цветелина Петрова–Готова, дм1, гл.ас. Румяна Янева, дм1, Красимира Маркова,дм, д-
р Владимир Гончев, дм3 
МУ – София, Факултет по обществено здраве 
1Катедра по икономика на здравеопазването и 2Катедра Здравна политика и мениджмънт 
3Управител на ДКЦ "Свети Георги" гр. Хасково 
Анализ на достъпа до първичната извънболнична медицинска помощ – постер 
 
Ас. Галина Петрова, доц. д-р Невяна Фесчиева дм 
Тракийски университет – Стара Загора, Медицински факултет, Катедра «Социална 
медицина и здравен мениджмънт» 
Равен достъп на децата в България до здравни грижи - организация и етични аспекти 
– постер 
 
Ас. Антония Янакиева, дм 
Катедра «Здравна политика и мениджмънт», ФОЗ, МУ - София 
Модел на медицинския патронаж в домашни условия– постер 
 
Доц. Светлана Димитрова д.м. 
Тракийски университет, Медицински факултет, Катедра „Социална медицина и здравен 
мениджмънт” 
Приложимост на пациент-центрираната грижа в съвременните български условия – 
постер 
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Гл.ас. Ивайло Кутов, д-р по философия 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
За естетическите предели в медицината – постер  
 
Д-р Радка Манчева Грозданова, дм 
МБАЛ Смолян 
Корупцията в здравеопазването – причини и условия за възпроизводството на 
„узаконена корупция” – постер 
 
Доц. Николай Атанасов, д-р по икономика 
МУ – Пловдив, Катедра по Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща 
медицина 
Достъпност до лечение и здравни разходи в Република България след въвеждане на 
задължителното здравно осигуряване– постер 
 
 
13.30 – 14.00 ч.  Обяд сух пакет 
 
 
14.00 – 15.45 ч. – Кръгла маса: Здравна икономика и здравна политика  
 
Водещи дискусията: Чл. кор. проф. Васил Проданов, дфн и Д-р Цветан Райчинов, 
Председател на УС на БЛС  
 
1/  Чл. кор. проф. Васил Проданов, дфн 
УНСС, ИИОЗ, БАН 
Етически измерения на приватизацията, маркетизацията и комодификацията на 
здравните услуги 
 
2/ Доц. Людмила Иванчева, д-р по философия 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
Проблеми на геномиката и общественото здраве в дискурса и политиките на 
Европейската комисия и на неправителствения сектор в ЕС  
 
3/ Проф. д-р Младен Велев 
Декан на Стопански факултет, Технически университет – София 
Модел на частна болница – маркетингов анализ 
 
4/ Доц. Борислав Градинаров, д-р по философия 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
Лекарският дълг и комерсиализацията на здравеопазването – между пазара и морала  
 
5/ Красимира Маркова, дм, доц. д-р Емил Воденичаров, дм 
1Ръководител отдел «Финансови и човешки ресурси», Ректорат на Медицински 
университет – София 
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2Ръководител Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, Медицински факултет, 
МУ – София 
Нерешени етични проблеми на балансирането на разходи, ползи и достъп в 
здравеопазването 
 
6/ Доц. д-р Тихомира Златанова, дм 
МУ – София, Факултет по обществено здраве, Ръководител на Катедра по икономика на 
здравеопазването, Зам.председател на Националното сдружение за здравна политика и 
мениджмънт 
Икономически и етични проблeми на общата медицинска практика 
 
7/ Доц. Силвия Минева, д-р по философия 
СУ „Св. Климент Охридски” 
За епохата на достъпа и пазаруването на тела  
 
8/ Д-р  Юлиан Йорданов, доц. д-р Златица Петрова дм 
1Зам. председател на Български лекарски съюз 
2Катедра „Здравна политика и мениджмънт“, ФОЗ, МУ- София 
Мотиви и мотивация за миграция на лекарите  
 
9/ Ас. Румяна Стоянова 
Медицински университет - Пловдив, ФОЗ, Катедра „Здравен мениджмънт, икономика на 
здравеопазването и обща медицина” 
Справедливи ли са възнагражденията на медицинските сестри в България и как 
това се отразява на нагласите им за текучество?  
 
 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
 
Зоя Христова - Димитрова 
докторант в ИИОЗ – БАН 
Специализираните Интернет пространства за майчинство в България като форма 
на контрол над здравната система у нас - постер  
 
Гл.ас. А. Янакиева, дм, доц. д-р В. Петков, дм, доц. А.  Жеков, дм, ас. Е. Радев 
Катедра «Здравна политика и мениджмънт», Факултет по обществено здраве, МУ - София 
Европейската здравна политика между Бисмарк и Бевъридж - постер 
 
Доц. Бистра Ценова,  д-р по психология 
Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) 
„Меки” показатели за стратегическия болничен мениджмънт – характеристики на 
персонала - постер 
 
15.45 – 16.15 ч.  Кафе пауза 
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16.15 – 18.15 ч. – Кръгла маса: Фармакоикономика и лекарствена политика  
 
Водещи дискусията: Проф. Генка Петрова, дмн, Зам. Ректор на Медицински 
университет – София и Доц. д-р Емилия Маринова,  ИИОЗ - БАН 
 
1/  Prof. Lj Tasic, Assoc. Prof. D Krajnovic, Prof.  Z Vujic  
University of Belgrade, Faculty of Pharmacy, Belgrade Serbia 
Are we ready for challenges in healthcare system reform in Serbia:Regulatory framework 
and Ethical issues 
 
2/  Prof. Bistra Angelovska PhD, Ass. Verica Ivanovska MPH, Ass. Elena Drakalska  
Faculty of Medical Sciences, University of Shtip, Republic of Macedonia 
The climate for innovative medicines in the Republic of Macedonia  
 
3/  Проф. Генка Петровa, дмн  
Медицински Университет - София 
Етични аспекти на фармацевтичните научни изследвания 
 
4/ Мария Ръткова¹, д-р Любина Тодорова2, доц. д-р Димитър Масларов3, дм, чл. кор. 
проф. д-р Ваньо Митев4, дм, дбн, чл. кор. проф. д-р Мила Власковска5, дмн 
1Медицински факултет – Медицински университет – София 
2Изпълнителна агенция по лекарствата 
3Началник на Неврологична клиника, Първа МБАЛ – София ЕАД 
4Ректор на Медицински университет – София, Ръководител на Катедра по медицинска 
химия и биохимия при Медицински факултет 
5Катедра по фармакология и токсикология при Медицински факултет, МУ – София 
Етични проблеми при експериментално и клинично проучване на болка и 
аналгетици 
 
5/  Владимира Кръстева¹, д-р Надежда Владимирова2, доц. Илко Гетов3, дф 
¹ СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет 
² Национален център по заразни и паразитни болести, София 
³Фармацевтичен факултет - МУ, София, Председател на УС на Български фармацевтичен 
съюз 
 
Здравната промоция и фармацевтичната реклама като фактори за насърчаване на 
ваксинопрофилактиката срещу вирусни хепатити А и Б в България  
 
6/  Проф. В. Петкова, дф1,  доц. М. Димитров, дф 1, гл.ас. К. Андреевска, дф 2, ас. Д. 
Грекова 2, ас. Ст. Йорданова1 
1 Фармацевтичен факултет – МУ, София 
2  Фармацевтичен факултет – МУ, Пловдив  
Анализ на етичните кодекси на някои професионално съсловни организации в 
здравеопазването в България 
 
7/ Николай Герасимов 
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МУ – Варна, Фармацевтичен факултет 
Законодателни изисквания и етични аспекти при осигуряване на медицински 
изделия за българските пациенти 
 
8/ Мариела Марчева1, проф. Генка Петрова2 дмн 
1GlaxoSimth Kline, България; 
2Медицински Университет–София   
Модели на ценообразуване и реимбурсация на лекарства в страните от Централна и 
Източна Европа 
 
9/ Маноела Манова1, Светла Георгиева2 
1МУ – София, Фармацевтичен факултет 
2МУ– София, Александровска болница 
Генерична лекарствена политика – за и против при трансплантирани болни 
 
10/ Асена Стоименова, проф. Генка Петрова, дмн 
МУ – София, Фармацевтичен факултет 
Добри практики в лекарствоснабдяването 
 
11/ Доц. д-р Татяна Бенишева - Димитрова дмн, гл ас. Петя Трендафилова, дм, проф. 
дф Валентина Петкова, доц. Добриана Сиджимова, доктор по филология 
1Председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти 
1,2,3,4Медицински университет–София, Факултет по обществено здраве, Катедра по 
здравна политика и мениджмънт  
Етични аспекти при докладване на нежелани лекарствени реакции  
 
12/ Проф. Тони Веков дмн 
Медицински университет – Плевен, Факултет по обществено здраве 
Честите терапевтични вариации – етичен или медицински проблем?  
 
 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
 

Assoc. prof. Lakic Dragana1, Assoc. prof. Tadic Ivana1, Petrova Guenka2 
1 University of Belgrade – Faculty of Pharmacy, Department of Social Pharmacy and 
Pharmaceutical Legislation, Vojvode Stepe 450, Belgrade, Serbia 
2 Department for Social Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Sofia, Bulgaria 
Bioethics in pharmacoeconomic evaluations – постер 
 
Александра Савова, Мария Димитрова 
Медицински Университет София, Фармацевтичен факултет 
Лекарствената безопасност и ролята на пациента – постер  
 
Мариела  Янева – Деливерска, д-р по мпмо, проф. д-р Ангелина Киселова 
1Министерство на правосъдието, Дирекция „Международно правно сътрудничество и 
европейски въпроси” 
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2Факултет по дентална ведицина, МУ - София  
Грешки при лекарствена терапия - постер 
 
Илия Николов1, Маноела Манова2, Генка Петрова2 

1GSK България 
2Медицински Университет - София, Фармацевтичен факултет 
Етичните кодекси на фармацевтичните производители – гарант за спазването на 
правилата на добри практики – постер 
 
Доц. Таня Батулева, д-р по философия 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН  
Фармацефтична индустрия и лекарствена политика – етически аспекти – постер 
 
 
Втори ден – 26 октомври 2013 
 
 
09.30 – 11.15 ч. – Кръгла маса: Универсалност в медицината и културни 
различия 
 
Водещи дискусията: Проф. Даниела Сотирова, дф Стопански факултет – Технически 
университет, София и Доц. Валентина Драмалиева, дф Катедра „Политическа 
икономия“ - УНСС 
 
1/ Проф. Даниела Сотирова, д-р по философия 
Технически университет – София, Катедра „Правни и хуманитарни науки”,  
Културни параметри на етичните стандарти в медицината: Защо предпочитаме 
намръщени лекари пред любезни сестри?  
 
2/ Доц. Валентина Драмалиева, д-р по философия 
УНСС, Катедра „Политическа икономия“, секция „Философия“– София  
Достатъчна ли е Хипократовата клетва днес?  
 
3/ Гл. aс. Иван Миков, д-р по философия  
Институт за изследване обществата и знанието, БАН 
Една перспектива към медикализирането на консумацията  
 
4/ Пламен Димитров д-р по психология1, гл.ас. Надя Матеева д-р по психология2  
1Президент на Дружеството на психолозите в България  
2Департамент Психология, ИИНЧ-БАН 
Автентичността и етичните стандарти в клиничната и консултативната психология  
 
5/ Доц. Максим Мизов д-р по философия 
НЦИОМ  
Европейски пациент ли е българският пациент?  
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6/ Доц. д-р Минчо Куминев 
Технически университет –София 
Социополитически аспекти на българския здравен модел: проблеми и решения  
 
7/ Доц. Добриана Сиджимова, доктор по филология, гл. ас. Наталия Щерева, дм 
МУ - София, Факултет по обществено здраве, Катедра по здравна политика и мениджмънт  
Етични аспекти в прилагането на комуникационния микс в сферата на 
здравеопазването 
 
8/ Доц. д-р Бистра Дудева 
ДЕОСС при МУ- София  
Етични проблеми на езиковата комуникация в медицината и европейската политика 
за разбираем език 
 
9/ Кристина Генова1, Мариела Гинзерова2 
1Юрисконсулт – Ректорат на Медицински университет – София 
2Юрисконсулт – Ректорат на Медицински университет – София 
Развитие на нормативната уредба относно придобиването на специалност в 
системата на здравеопазването в Р България 
 
10/ Доц. Албена Керековска, дм 
Зам. Ректор, Медицински университет – Варна 
Стандарти и препоръки за добра публикационна практика при биомедицинските 
изследвания  
 
 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
 
Гл.ас. Ива Шишкова 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – В. Търново 
Българската медицина и европейските етични стандарти – медийни отражения – 
постер 
 
Проф. д-р Ивайло Търнев1,2,3, Диляна Дилкова1,3 Мирослав Ангелов2, Орхан Асенов2  
Цвета Петкова1,3 
1Фондация «Здравни проблеми на малцинствата» 
2Национална мрежа на здравните медиатори 
3Медицински университет, София 
Преодоляване на културни бариери и подобряване достъпа до здравни грижи на 
уязвими малцинства в неравностойно положение чрез Мрежа от социални 
медиатори, роми и студенти по медицина - постер 
 
Любослава Костова 
докторант в СУ "Св.Климент Охридски", ИИОЗ, БАН  
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Към понятието генетично гражданство. Болестта като фактор и  културен 
контекст за обща идентичност в новата информационна среда. Практиката на 
ПНД - постер 
 
Гл. ас. Галин Пенев, д-р по философия 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
За възприемането на човешкото тяло - медико-етически аспекти – постер 
 
Доц. д-р Пенка Маринова, ас. Петя Аспарухова 
Филиал Враца към МУ – София 
Обучението в духовни грижи – важен фактор за качеството на здравните грижи - 
постер 
 
Д-р Екатерина Александрова  
American Health Lawyers' Association  
Опитът на ФРГ в проследяване и повишаване на качеството на здравното 
обслужване: институции и механизми – постер 
 
Гл. ас. Надя Матеева д-р по психология1, Пламен Димитров д-р по психология2  
1Департамент Психология, ИИНЧ-БАН 
2Президент на Дружеството на психолозите в България   
Автентичността и етичните стандарти в психодрамата и груповата 
психотерапия - постер  
 
Ас. Ирина Георгиева, д-р по психология 
Технически университет, София 
Управление на професионалните граници в отношенията на консултиране – постер 
 
Гл. асистент, д-р Пламен Попиванов, дм  
МУ – София, Катедрата по вътрешни болести на Медицински факултет – МУ, София 
Ролята на българските медии във формирането на представите и оценките  на 
гражданите за нравствения образ на лекаря – постер 
 
11.15 – 11.45 ч.  Кафе пауза 
 
 
11.45 – 13.30 ч. – Кръгла маса: Проблемът за правата в българската 
здравеопазна система  
 
Водещи дискусията: Д-р Юлиян Йорданов, Зам.председател на БЛС и Красимира 
Маркова, дм Ръководител отдел „Финансови и човешки ресурси“, Ректорат – МУ, 
София 
 
1/ Доц. Божидар Ивков, д-р по социология 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
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Конфликт на интерпретациите в отношенията лекар-пациент. Социологически и 
етически импликации  
 
2/ Доц. Ивайло Стайков, доктор по право 
Нов български университет 
Право на здраве и право на здравно осигуряване 
 
3/ Доц. Ерика Лазарова, д-р по философия 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
Демокрация и здравеопазване. Медицинската помощ като право на живот 
 
4/ Доц. д-р Николина Ангелова-Барболова1, дм,  ас. Мария Радева2 
Русенски университет “Ангел Кънчев”,1 Факултет по Обществено здраве и здравни грижи, 
2Юридически факултет 
Медицината - между правото и морала  
 
5/ Доц. д-р Лора Георгиева, дм1, доц. Искра Мирчева, дм1, гл.ас. Ванина Михайлова-
Алакиди, дм, 2 доц. Дина Солодухина, д-р по социология3  
1 Медицински университет – Варна, България 
2 Медицински университет – Пловдив, България 
3 Курски държавен медицински университет, Русия 
Достъп на възрастното селско население до здравни услуги – между правото на избор 
и липсата на алтернатива 
 
6/ Проф. д-р Невена Цачева, доц. д-р Каролина Любомирова, доц. д-р Ружа Николова, 
гл.ас. д-р Янка Проданова, гл.ас. д-р София Евстатиева, ас. Милена Табанска, ас. 
Ива Митева 
Медицински университет – София, ФОЗ, Катедра „Трудова медицина”  
Етични и правни аспекти в дейностите по трудова медицина 
 
7/ Деян Пенчев, докторант по философия 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
Достойнството на човека и изборът на лечение  
 
8/ Ас. д-р Димитър Марков, дм 
Медицински университет – София, Медицински факултет, Катедра по акушерство и 
гинекология  
Информираният избор при вземане на решения – етичен стандарт в пренаталната 
медицина 
 
9/ Ас. Диана Георгиева 
Медицински Факултет, СУ „Св. Климент Охридски” – София,  
Информираност и мотивация на пациентите в университетското обучение по 
сестрински грижи  
 
10/ Гл.ас. д-р Христина Амбарева  
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Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
Етически аспекти на влиянието на здравната информация в Интернет върху 
отношенията лекар-пациент 
 
 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
 
Доц. Емилия Ченгелова, д.с.н., доц. Албена Накова, д-р по социология, гл.ас. Галина 
Колева, д-р по социология  
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
Здравето при работа – рискове и ресурси за превенция – постер 
 
Доц. Иванка Стамболова, дм, Димитринка Ламбрева 
МедицинскиУниверситет –- София, Факултет по обществено здраве, Катедра "Здравни 
грижи" 
Права на лицата с психични разстройства – етични дилеми – постер 
 
Павлинка Добрилова1, доц. Галина Чанева, дм2 

1МУ – София, филиал Враца 
2МУ – София, Факултет по обществено здраве, Катедра “Здравни грижи” 
Информираност на пациентите с хронични заболявания  относно 
рехабилитационните грижи – постер 
 
Д-р Светослав Гаров1, гл. ас, д-р Мария Денчева дм2, гл.ас. д-р Ася Кръстева2, Мариела 
Янева3 
1Докторант ФОЗ, МУ– София  
2ФДМ, МУ – София  
3Експерт Министерство на правосъдието 
Проучване на познанията на пациенти с орални лезии относно декларацията за 
информирано съгласие като неразделна част от медицинската документация - 
постер 
 
Доц. Иванка Стамболова, Антоанета Терзиева, Надка Василева 
МБАЛ”Царица Йоанна” ИСУЛ, Катедра „Здравни грижи“,Факултет по обществено здраве 
Информираното съгласие – изходно начало  за постигане на сътрудничество с 
медицинския екип – постер 
 
Доц. д-р Златица Петрова дм, Елисавета Петрова-експерт 
1МУ София, ФОЗ,  Катедра „Здравна политика и мениджмънт”  
2Токуда болница София  
Фундаментални права и здравно обслужване - постер 
 
Гл. ас. д-р Параскева  Манчева, дм 
Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов” – Варна, Катедра по Обща 
медицина и клинична лаборатория, Факултет „Обществено здравеопазване”; МБАЛ 
”Св.Марина” – Варна 
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Евтаназията – древен и съвременен проблем - постер  
 
13.30 – 14.00 ч.  Обяд сух пакет 
 
 
14.00 – 15.45 ч. – Кръгла маса: Медицинският професионализъм в 
контекста на здравната реформа  
 
Водещи дискусията: Акад. проф. д-р Владимир Овчаров, дмн и Доц. д-р Тихомира 
Златанова, дм Ръководител катедра – ФОЗ, МУ - София 
 
1/ Д-р Тодор Черкезов, дм 
Изпълнителен директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Дафовски“ -  
Кърджали 
Етични проблеми в медицинското обслужване при пациенти в напреднала възраст 
 
2/ Доц. д-р Златица Петрова, дм, Елисавета Петрова-експерт 
1МУ София, ФОЗ,  Катедра „Здравна политика и мениджмънт”  
2Токуда болница София  
Професионален, етичен или организационен проблем са медицинските грешки? 
 
3/ Снежана Кондева 
Заместник-директор по административната и правната дейност на УМБАЛ „Царица 
Йоанна – ИСУЛ” ЕАД; СУ „Климент Охридски” - Стопански факултет, специалност 
„Управление на иновациите в здравеопазването, социалната медицина и здравния 
мениджмънт” 
Правомощия на комисиите по професионална етика на лекарите 
 
4/ Доц. Силвия Младенова, дм, доц. Людмила Чакърова, дп, доц. Полина Балканска, 
дм 
Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве  
Етични предизвикателства в развитието на персонализираната медицина 
 
5/ Янакиева Т., Янакиева А., Славов С., Воденичарова А. 
Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София 
Специфични етични проблеми при асистираните репродуктивни технологии 
  
6/ ас. Боряна Симеонова, доц. Силвия Младенова дм, доц. Галина Чанева, дм 
Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве, Катедра “Здравни 
грижи” 
Конфиденциалността в акушерската практика 
 
7/ Гл. ас. Невена Иванова, доц. Донка Димитрова, дм, гл. ас. д-р Боряна Левтерова 
Медицински университет - Пловдив, ФОЗ, Катедра «Здравен мениджмънт, икономика на 
здравеопазването и обща медицина» 
Мотивационен профил на общопрактикуващите лекари в България  
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8/ Ас. Петя Аспарухова, доц. д-р Пенка Маринова,  
Филиал Враца към Медицински университет – София 
Духовните грижи – елемент на холистичните грижи в подкрепа на пациентите и 
техните близки 
 
9/ Гл.ас. Катя Попова, гл.ас. Златина Георгиева 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Факултет по обществени науки, 
Катедра „Здравни грижи” 
Изграждане на професионални умения за обгрижване на пациенти в условия на 
мултикултурна среда - етически аспекти на сестринството  
 
10/ Гл. ас. д-р Боряна Парашкевова, доц. д-р Юлияна Маринова дм, д-р Александра 
Здравеска1 
Тракийски университет – Стара Загора, Медицински факултет, Катедра «Социална 
медицина и здравен мениджмънт» 
1редовен докторант в Тракийски университет – Стара Загора, Медицински факултет 
Доверие, признание и престиж на професията – гледната точка на 
общопрактикуващите лекари  

 

 ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
 
Гл. асистент Силвия Серафимова д-р по философия 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
Нарастващи предизвикателства на киберхипохондрията в контекста на 
етическите аспекти на отношението лекар-пациент - постер 
 
Доц. Силвия Александрова-Янкуловска1,дм, Габриела Стоянова2 
1Медицински университет - Плевен, Сектор „Медицинска етика”, Факултет „Обществено 
здраве” 
2студент-медицина  
Подход за клинична етична консултация при случай на установен Даун синдром у 
плода - постер  
  
Проф. д-р Донка Байкова, дм, ас. д-р Петър Марков 
1Ръководител Катедра “Превантивна медицина”, ФОЗ, МУ - София 
2Медицински факултет, МУ - София 
Балансираното хранене и двигателната активност – превантивни фактори при 
жени в детеродна възраст - постер   
 
Ас. Тодор Димитров, гл. ас. Ванина Михайлова – Алакиди, дм 
1 МУ – София, Факултет по обществено здраве, Катедра по превантивна медицина 
2 МУ – Пловдив, Факултет по обществено здраве 
Ефективност на рехабилитацията при невродегенеративни заболявания – постер 
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Доц. Пенка Маринова1, дм,  Павлинка Добрилова1, доц. Галина Чанева, дм2 
1МУ – София, Филиал Враца 
2МУ – София, Факултет по обществено здраве, Катедра “Здравни грижи” 
Етични проблеми на сестринските грижи в болница за рехабилитация – постер 
 
Гл. асистент Макрета Драганова1, Милка Василева2 

1Катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни 
технологии, ФОЗ, Плевен, Председател на КПЕ при БАПЗГ  
2Мед. сестра в ХIV-то ДКЦ, София, Председател на БАПЗГ 
Възможности за оптимизиране работата на Комисията по професионална етика при 
БАПЗГ– постер 
 
Доц. Полина Балканска, дм, доц. Людмила Чакърова, дп, доц. Силвия Младенова, дм 
МУ–София, Факултет по обществено здраве 
За дефицита на лекарството «лекар» в медицинската практика с неговите етични и 
психологични измерения - постер 
 
Доц. д-р Кристина Попова, дм, ас. Борянка Борисова, дм 
Факултет по обществено здраве, МУ – София 
Медицинският професионализъм – база за ефективен обществен договор между 
медицината и обществото – постер 
 
15.45 - 16.00 ч.  Кафе пауза 
 
 
16.00 – 17.30 ч. – Кръгла маса: Към Нова Глобална Биоетика  
 
Водещи дискусията: Проф. д-р Сашка Попова, Медицински университет - София и 
Доц. д-р Станка Христова, ИИОЗ - БАН 
 
1/ Доц. д-р Георги Христов, дм  
Катедра „Икономика на здравеопазването“ - ФОЗ, МУ - София  
Оценката на здравните технологии като средство за решаване на морално-етични 
проблеми на медицинските специалисти при работата им с пациентските 
организации и фармацевтичните фирми 
 
 2/ Доц. Емилия Маринова, д-р по философия 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
Етически стандарти и морални опори в лекарската професия 
 
3/ Доц. д-р Радка Кънева, дб  
МУ – София, Център по молекулна медицина при Медицински факултет, Катедра по 
медицинска химия и биохимия 
Етични и правни аспекти на генетичните изследвания 
 
4/ Проф. д-р Невена Цачева, ас. Ива Митева 
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МУ – София, Факултет по обществено здраве 
Подходи за справяне с етични предизвикателства в спортната медицина 
 
5/ Доц. Станка Христова д-р по философия 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
Етика на вземане на решение в учебните програми по биоетика  
 
6/ Доц. Силвия Александрова-Янкуловска, дм 
Медицински университет - Плевен, Сектор „Медицинска етика”, Факултет „Обществено 
здраве” 
Анализът на етични дилеми като част от обучението по биоетика  
 
7/ Доц. Богдана Тодорова, д-р по философия  
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
Интеграция на българското общество към биоетичния дискурс 
 
8/ Доц. Валентина Кънева, д-р по философия 
СУ „Св. Климент Охридски”,  Философски факултет, Катедра «Логика, етика и естетика» 
Интегративната задача на образованието по биоетика  
 
9/ Мариела  Янева – Деливерска, д-р по мпмо 
1Министерство на правосъдието, Дирекция „Международно правно сътрудничество и 
европейски въпроси” 
Медиация в здравеопазването 
 
10/ Проф. д-р Сашка Попова, дм 
Катедра «Медицинска етика и право», ФОЗ, МУ – София 
Международно сътрудничество по биоетика: Роля на Българската секция на 
Международната мрежа по биоетика към ЮНЕСКО със седалище Хайфа, Израел  
 
 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
 
Гл. ас. Александър Стойчев, д-р по философия 
Медицински университет – Варна 
Нормативност и критическа интерпретация при преподаването на медицинска 
етика - постер 
 
Доц. Людмила Чакърова, дп,  доц.Силвия Младенова, дм, доц. Полина Балканска, дм 
МУ – София, Факултет по обществено здраве 
Пациентът в условията на устойчиво развитие на здравеопазването - постер 
 
Доц. д-р Тихомира Златанова, дм, гл.ас. Румяна Янева, дм 
МУ – София, Факултет по обществено здраве, Катедра по икономика на здравеопазването 
Технизацията на медицинската практика и етичните проблеми, които поражда – 
постер 
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Доц. Валери Личев, д-р по философия 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН  
Зараждането на етико-медицинския дискурс в сферата на естетичното - постер 
 
Доц. д-р Красимир Визев, дм  
МУ – София, Катедра «Превантивна медицина», ФОЗ, МУ - София 
Специфични правни и етични проблеми при възрастните и стари хора – постер 
 
Доц.Максим Лазаров, д-р по философия 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН  
Полиси на прехода – постер 
 
Гл.асистент Ася Асенова, д-р по философия 
СУ «Св. Климент Охридски» 
Биоетиката в българската образователна система – състояние, проблеми и 
перспективи - постер 
 
Доц. Николай Михайлов, д-р по философия 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 
Малко са различията между мъдростта и медицината ( Хипократов корпус) – 
етическите доминанти на лекарската професия – постер 
 
Ваня Александрова 
Докторант, ИИОЗ, БАН 
Клинична ефективност на минимална медикализация в българската болница - 
постер 

 
Томислава Савчева 
Докторант в St. Thomas University, Miami, Fl, USA 
Трафикът на хора като глобален зравословен проблем - постер 
 
 
17.30 – 18.00 ч. – Заключително заседание и приемане на предложения 
 
Водещ: чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн, Ректор на Медицински университет 
– София и Председател на Съвета на Ректорите на Висшите училища в Р България 
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Организационен комитет: 
 
Председател: 
Проф. д-р Цекомир Воденичаров – Декан на Факултет по обществено здраве, 
Медицински университет - София, д-р на медицинските науки 
 
Членове: 
Д-р Цветан Райчинов – Председател на УС на БЛС 
Доц. Румяна Стоилова – Директор на ИИОЗ, БАН, д-р на социологическите науки 
Доц. Емилия Маринова – Секция „Култура, ценности и морал”, ИИОЗ, БАН, д-р по 
философия 
Доц. Станка Христова – Секция „Култура, ценности и морал”, ИИОЗ, БАН, д-р по 
философия 
Проф. д-р Сашка Попова – Катедра „Медицинска етика и право“, ФОЗ, МУ-София, д-р 
по медицина 
Проф. Генка Петрова – Зам. Ректор по научна дейност, МУ-София, д-р на медицинските 
науки 
Г-жа Красимира Маркова – Ръководител Отдел „Финансови и човешки ресурси”, 
Ректорат, МУ-София, д-р по медицина 
Ас. Антония Янакиева – Катедра  „Здравна политика и мениджмънт”, ФОЗ, МУ-София, 
д-р по медицина 
Доц. Божидар Ивков - ИИОЗ, БАН, д-р по социология 
 
 
За въпроси:   
Доц. д-р Емилия Маринова  Проф. д-р Сашка Попова 
ema_marinova@abv.bg                   sashkapopova@yahoo.com 

mailto:ema_marinova@abv.bg
mailto:sashkapopova@yahoo.com

