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Уважаеми колеги,
За нас е удоволствие да Ви поканим да се присъедини-

те към нас в първата Национална конференция по вак-
синопредотвратими заболявания, 11-13 ноември 2022 г. 
в София.  Тя се организира по инициатива на Фондация 
Астра Форум, съвместно с Министерството на здраве-
опазването и представителствата на УНИЦЕФ и СЗО в 
България.  

Целта на тази научна среща е да събере на едно 
място медицински специалисти, работата на които е 
свързана с ваксинопредотвратимите заболявания (ди-
агностика, клинични прояви, терапия и специфична 
профилактика) и с участието на водещи експерти в 
посочените области, да се проведе професионален нау-
чен дебат, фокусиран основно върху необходимостта 
и възможностите за предпазване на хората от всички 
възрасти от тези заболявания, за да се подобрят ка-
чеството и продължителността на живота, в името 
на устойчивото развитие на обществото със способи-
те на науката.

Събитието е насочено към общопрактикуващи ле-
кари, педиатри, неонатолози, инфекционисти, епидеми-
олози,  микробиoлози, имунолози, специализанти, докто-
ранти и студенти по медицина. 

Очакваме във форумите да вземат участие при-
съствено над 150 души, а чрез онлайн излъчване още над 
100 медицински специалисти от цялата страна. 

Предлагаме Ви да се запознаете в детайли със съби-
тието, което ще се проведе в Гранд хотел Астория. В 
случай че епидемичната обстановка налага промяна в 
начина на провеждане на Конференцията, тя ще бъде 
трансформирана в онлайн формат, съгласно актуални-
те указания на Министерството на здравеопазването.

ОРГАНИЗАТОРИ
НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Инициативен комитет

Доц. Ангел Кунчев
Председател
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Проф. Ива Христова
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• Срок за изпращане на резюмета на докладите – 
    до 20.10.2022 г.
• Срок за изпращане на готовите презентации – 
    до 30.10.2022 г.
• Начало на регистрация на място – 11 ноември 2022 г. 
от 11:00 ч. в Гранд хотел Астория, конферентно фоайе
• Откриване на Националната конференция по вак-
синопредотвратими заболявания – 11 ноември 2022 г., 
14:00 ч., Конферентна зала
• Закриване на Конференцията – 13 ноември 2022 г., 
12:00 ч.

• Епидемиология и обществено здраве
• Регулаторни въпроси, свързани 
    с ваксинопрофилактиката
• Ваксини, прилагани в детска възраст
• ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ:   • Грип 
    • Менингококови и пневмококови инфекции •  Мор- 
    били, паротит, рубеола, варицела и вариола •  Полио-
    миелит •  Туберкулоза •  COVID-19 •  Човешки папилома
    вирус
• Ваксини, липсващи от пазара в България 
• Ваксини в бъдещето
• Практически опит на ОПЛ
• Комуникационни умения за имунизации

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Важни дати

Научни направления на конференцията



ЗА КОНТАКТИ:

seminari@astraforumfoundation.org
https://astraforumfoundation.org/konf-vacc-1

Такси за участие

Подробности
за конференцията

тук

• Такса регистрация до 30.09.2022 – 50.00 лв.;
• Такса регистрация до 20.10.2022 – 80.00 лв.;
• Такса регистрация до 06.11.2022 и на място – 
    100.00 лв.
• Такса регистрация за онлайн участие – срок за заяв-
ка до 08.11.2022 – 30.00 лв.
• Такса регистрация за студенти по медицина и спе-
циализанти до 30.10.2022 – 20.00 лв.

*За участие в научната програма с презентация, моля 
да изпращате резюме в обем до 500 думи на български и 
английски език с посочено научно направление от избро-
ените горе. Структура на резюметата: заглавие, име и 
фамилия на авторите, наименование на институцията, 
която представляват, до 5 ключови думи, въведение, ма-
териали и методи, резултати и изводи.
Срок за изпращане на резюметата 20 октомври 2022 г. на 
е-мейл seminari@astraforumfoundation.org. Гостите, които 
участват в научната програма с доклад са освободени 
от такса за регистрация.

ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ПРОГРАМА

12:00-12:30 – Пресконференция (брифинг за медиите)
13:00-13:30 – Откриване на конференцията

Момчил Баев, д.м., Председател на Фонда-
ция Астра Форум 
Министър на здравеопазването
Christina De Bruin, Ръководител на мисия-
та на УНИЦЕФ в България
Skender Syla, Ръководител на мисията на 
СЗО в България
Доц. Любомир Киров, НСОПЛ
Проф. Ива Христова, Председател на На-
учния комитет

• Имунизационна политика в Европа
– Vaccination across life course & resilience of health 
systems, Dr Siddhartha Sankar Datta, MD, MPH, Съ-
ветник по ваксинопредотвратими заболявания и 
имунизации в Регионалния офис на СЗО за Европа.
– ДИСКУСИЯ И ВЪПРОСИ

• Регулаторни и организационни въпроси
Модератор: Момчил Баев, д.м., Председател на 
Фондация Астра Форум
– Национален имунизационен календар, н-к отдел 
„Надзор на заразните болести“, Министерство 
на здравеопазването, д-р Кремена Пармакова

Ден 1, петък, 11.11.2022 г.
Време: 12:00-18:30 ч.



– Сесия на Изпълнителна агенция по лекарствата, 
маг.фарм. Богдан Кирилов, ИАЛ  
– Сесия на НЗОК (предстои потвърждение)
– Сесия НСЦРЛП, Председател
– Сесия на НСОПЛ, доц. Любомир Киров, д-р Гергана 
Николова
– Дискусия и въпроси

• Епидемиология и обществено здраве I
– Въздействие на COVID-19 върху имунизационно-
то покритие в България. Кадрово развитие в епи-
демиологията, Доц. д-р Ангел Кунчев 
– Сесия УНИЦЕФ – най-големият глобален достав-
чик на детски ваксини
– Стойността на ваксините за общественото 
здраве през призмата на ОЗТ, Медицински универ-
ситет – София, Проф. Антония Янакиева, С.Геор-
гиева, Д.Вълкова
– Дискусия и въпроси

КАФЕ ПАУЗА 

• Ваксинация през целия живот
– Ваксинация през целия живот, проф. Радка Арги-
рова, проф. Албена Златарева
– Проучване сред ОПЛ за проблемите, които сре-
щат с ваксинацията на деца със задължителни 
ваксини от имунизационния календар, д-р Ваня 
Рангелова
– Ефективност на петвалентната ротавирусна 
ваксина – проф. Аргирова
– Сесия ваксини
– Дискусия и въпроси

• Млади учени и студенти по медицина 
– 6 сесии по 10 мин
– Дискусия и въпроси

ВЕЧЕРЯ

• Епидемиология и обществено здраве II
Модератор: Проф. Мира Кожухарова, епидемиолог
– Генезис на пандемии, зоонози и връзката чо-
век-природа, проф. Радостина Александрова, ИЕМ-
ПАМ при БАН
– Епидемиология на ваксинопредотвратимите 
инфекции, проф. Мира  Кожухарова, епидемиолог
– Роля на ваксините за предотвратяване и огра-
ничаване на антимикробната резистентност, 
Доц. Росица Вачева, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“
– Проф. Ани Кеворкян 
– Дискусия и въпроси

• Осигуряване на имунизации за общности със за-
труднен достъп 

– Сесия Имунизационен обхват на бежанци от Ук-
райна – РЗИ Добрич/Бургас
– Ролята на здравните медиатори за подобрява-
не на имунизационния обхват сред уязвими групи, 
Диляна Дикова, проф. Ивайло Търнев
– Дискусия и въпроси

КАФЕ ПАУЗА

Ден 2, събота, 12.11.2022 г.
Време: 09:00-19:35 ч.



ПРОФИЛАКТИКА, 
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

• Грип и ОРЗ
– Епидемиология и надзор над грип и ОРЗ в Бълга-
рия, проф. Мира Кожухарова
– Ефективност и предизвикателства на Нацио-
нална програма за подобряване на ваксинопрофи-
лактиката на сезонния грип, д-р Валери Цеков  
– Собствени данни за честотата и възможности 
за бърза диагностика на респираторни инфекции 
при деца, Проф. Мариана Мурджева
– Поглед в бъдещето - Комбинирани ваксини сре-
щу грип и COVID-19
– Дискусия и въпроси

• Менингококови и пневмококови инфекции
Модератор: Проф. Ива Христова
– Диагностика и етиология на пневмококи и ме-
нингококи, гл. ас. Иван Сименовски (НЦЗПБ)
– Превенция на пневмококови заболявания, д-р 
Цветелина Великова
– Менингококова болест. Менингококов менингит, 
А.Донова, Р.Гроздева, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“
– Дискусия и въпроси

• Полиомиелит
– Предизвикателства по дългия път към еради-
кацията на полиомиелит, доц. Любомира Николае-
ва-Гломб, НЦЗПБ
– Дискусия и въпроси

ОБЯД

• Варицела, морбили, рубеола 
– Епидемиологични данни за варицела в България 
и място на ваксината срещу болестта в иму-
низационните календари на различни държави, 
Христиана Бацелова, Георги Момеков, Георги Ди-
митров, Трифон Вълков, Огнян Кунчев, Радка Арги-
рова
– Място на ваксината срещу варицела в НИК на 
България, д-р Гергана Николова
– Морбили в България: от епидемичното разпрос-
транение до елиминацията, Доц. Нина Гачева, Бул-
Нозо 
– Морбили: Клинично протичане по време на епи-
демичен взрив в България през 2019 г., Д-р Петър 
Великов, Кючукова Н., Червенякова Т.
– Рубеола - специфична профилактика и ваксинал-
на политика, доц. Стефка Крумова, доц. Зафира 
Михнева   
– Дискусия и въпроси

• Маймунска вариола 
– Сесия диагностика, клиника, лечение, д-р Трифон 
Вълков
– Сесия – ваксини, лечение и нова нормативна 
уредба, д-р Кремена Пармакова, Министерство на 
здравеопазването
– Дискусия и въпроси

КАФЕ ПАУЗА 

• Туберкулоза 
– Сесия БЦЖ ваксина, Цветелина Стефанова, Бул-
Био
– Микробиологична диагностика на туберкулоза в 



България, доц. д-р Елизабета Бачийска, НЦЗПБ     
– Туберкулоза при деца, Доц. д-р Елена Георгиева
– Епидемиологични и клинико-лабораторни харак-
теристики на туберкулозната инфекция в райо-
ните на Дупница и Кюстендил през 2019 – 2020 г., 
д-р Методи Попов
– Дискусия и въпроси

• Човешки папилома вирус 
– Актуални проблеми на превенцията, диагности-
ката и лечението на HPV-свързаните заболявания 
в България, Доц. Илия Карагьозов
– Хистологична диагностика на HPV-асоциирани 
премалигнени и малигнени заболявания, Доц. д-р 
Весела Иванова, д-р Тихомир Диков, Катедра по 
обща и клинична патология, Медицински факул-
тет, МУ - София
– Сесия Клинични прояви на HPV при мъже, д-р Дра-
гомир Дарданов 
– Дискусия и въпроси

• COVID-19 
– Зараза или тежко заболяване – ефект на 
иРНК ваксини срещу COVID-19, проф. Доброслав 
Кюркчиев
– Имунологични проучвания при ваксинирани и бо-
лни от COVID-19, Проф. Мариана Мурджева 
– Вариантни ваксини и бъдещето на COVID-вакси-
нацията, доц. Лилия Демиревска
– Възприятие за ваксините срещу COVID-19 сред 
студенти в медицинските университети в Бъл-
гария, д-р Ваня Рангелова
– Надвишена смъртност и демографско значение 
на COVID-19, д-р Антони Рангачев
– Дискусия и въпроси

• Вирусен хепатит тип Б 
– Готовност на студенти от МУ-Варна за имуни-
зация и реимунизация срещу хепатит тип Б, доц. 
Цонко Паунов

ВЕЧЕРЯ И СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

• Опит на ОПЛ (БЛС, НСОПЛ)
– Сесия Общопрактикуващите лекари и имуниза-
циите

• Панелна дискусия: Ваксини, липсващи от пазара в 
България

Модератор: Деян Денев
– Въвеждаща презентация
– Дебат – (МЗ доц. Кунчев, зам.-министър, НСЦРЛП, 
НЗОК, БЛС, НСОПЛ, АрФарм)

КАФЕ ПАУЗА

• Ваксини в бъдещето
– Ваксини на бъдещето, Проф. Радостина Алексан-
дрова
– Ще станем ли скоро свидетели на ваксина сре-
щу HIV? Oбзор на състоянието по въпроса към 
01.11.2022 г.,  проф. Радка Аргирова
– иРНК технология за разработка на ваксини – как-
во предстои, проф. Георги Момеков 

Ден 3, неделя, 13.11.2022 г.
Време: 09:00-13:30 ч.



• Комуникация
– Сесия Комуникационни умения за повишаване на 
ваксиналното покритие.

• ЗАКРИВАНЕ и приемане на обща декларация с очер-
тани проблеми и препоръки за подобряване на вакси-
нопрофилактиката в България.

SCIENCE IN THE CRISIS
Н А У К А  В  К Р И З А Т А


