„Не можем да помогнем на всички,
но всеки може да помогне на някого“
Роналд Рейгън

Уважаеми партньори, гости, колеги и приятели остават по-малко от
два месеца до събитието „Sofia Hernia Days”.
От името на организационния комитет и от мое име в ролята на
ръководител на Военномедицинска академия София имам честта
да Ви поканим на това събитие, посветено на херниите на предна
коремна стена и ингвиналния регион.
Динамичното развитие на този вид често срещана патология през
последните години я отдели от общата хирургия поради редица
специфики и детайли при подготовката и осъществяването на
лечебния план. Основната цел на събитието е да споделим опит и да
обсъдим важни теми свързани с херниалната хирургия.
По време на събитието ще има редица интересни лекции, няколко
дебата и две оперативни интервенции на живо.
Добре дошли в София и ви пожелавам приятно и ползотворно
изкарване по време на Софийските дни на хернията.

Генерал-майор
професор д-р Венцислав Мутафчийски д.м.н. FACS

ПРОГРАМА
03.04.2020 г. Петък

Тематика за деня: Ингвинални хернии
I.

09:00- 09:30
Откриване на Столични дни на Херниите.
ген. проф. д-р В. Мутафчийски, дмн, FACS

II.

09:30 – 09:50
Минало, настояще и бъдеще в лечението
на ингвиналните хернии.
д-р Г. Коташев

III.

09: 50 – 10:10
Избор на протеза при ингвинални хернии.
доц. д-р М. Радионов, дм

IV.

10:10 – 10:30
Приложение нa PVDF платно и фиксация
чрез лепило при хирургично лечение на хернии.
д-р В. Люцканов, дм

V.

10:30 – 10:50
Сателитен симпозиум
Кафе пауза 10:50 – 11:10

VI.

11:10 – 11:30
Critical View of Miopectineal Orifice и защо е толкова важен.
д-р М. Зашев

VII.

11:30 – 11:50
Къде е мястото на TAPP в лечението
на ингвиналните хернии.
д-р В. Кьосев, дм

VIII.

11:50 – 12:10
Защо да изберем TEP ?
доц. д-р Т. Атанасов, дм
Кафе пауза 12:10 – 12:30

IX.

12:30 – 14:30
Хирургия на живо – Enhanced – view total extraperitoneal
preperitoneal hernioplasty (eTEP) при ингвинална херния.
Обяд и кафе пауза 14:30 – 15:10

X.

15:10 – 15:30
Новости в оперативния подход
при ингвинални хернии eTEP.
д-р Д. Пенчев

XI.

15: 30 – 16:00
Лице в лице (Face to face): eTEP vs TAPP
при големи ингвиноскротални хернии.
д-р Коташев vs доц. д-р Филипов, дм

XII.

16:00 – 16:20
Сателитен симпозиум – Ethicon: Практически трейнинг на
Лапароскопски симулатор Симбионикс/Hands on session on Lap
Mentor by Simbionix. (Необходимо е предварително записване в
началото на деня).

Коктейл: 17:00 – 19:00

04.04.2020 г. Събота

Тематика за деня: Вентрални хернии
I.

09:00- 09:20
Минало настояще и бъдеще в лечението
на вентралните хернии
д-р Г. Коташев

II.

09:20 – 09:40
Избор на протеза при вентрална херния
доц. д-р М. Соколов, дм

III.

09:40 – 10:00
Мястото на отворената хирургия в лечението на 		
вентралните хернии (комплексни и некомплексни)
проф. д-р К. Кьосев, дмн

IV.

10:00 – 10:20
IPOM и IPOM + като метод на избор в лечението
при вентрални хернии
д-р М. Табаков, дм

V.

10:30 – 11:00
Medtronic – проф. д-р В. Раду, дм
Кафе пауза 10:40 – 11:00

VI.

11:00 – 14:00
Хирургия на живо – Endoscopic enhanced view totally
extraperi toneal preperitoneal ventral hernia repair.
eTEP – Rives & Stoppa repair.
Кафе пауза и обяд 14:00 – 14:40

VII.

14:40 – 15:00
Ендоскопска преперитонеална херниопластика при
вентрални хернии по метода на Rives – Stoppa. еTEP– RS.
д-р Д. Пенчев.

VIII.

15:00 – 15:20
TAPP и роботизираната хирургия при вентрални хернии.
доц. д-р Р. Горнев

IX.

15:20 – 16:00
Лице в лице (Face to face ) IPOM vs eTEP
при вентрални хернии.
доц. д-р Такоров дм vs Д-р Коташев

X.

16:00 – 16:20
Сателитен симпозиум
Кафе пауза 16:20 – 16:40

XI.

16:40 – 17:00
Изкуството да се измъкнеш невредим – усложнения в
херниалната хирургия.
доц. д-р В. Михайлов д.м.
17:00 – 18:00
Закриване на събитието

Регистрация:
Заявки за участие може да подадете на посочения email:
sofiaherniadays@gmail.com
В заявката е необходимо да посочите
Вашите три имена и месторабота.
Такса участие: 50 лева.
Получател:
Сдружение „Българско научно дружество по военна медицина“
Банка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG50UNCR70001522177684
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: Софийски дни на хернията
За специализанти и студенти – без такса
(необходима е заявка за регистрация на посочения email
с уточнение, че сте специализант или студент).

Организационен комитет:
генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS
д-р Георги Коташев
полковник доц. Д-р Пламен Иванов дм
д-р Димитър Пенчев
капитан доц. д-р Георги Попиванов дм
подполковник д-р Васил Кьосев дм
доц. д-р Красимир Василев дм
д-р Сергей Димов
полковник д-р Савин Савов
д-р Иван Шопов
д-р Григор Григоров
д-р Мирослав Гаврилов
д-р Димитър Христов

Мероприятието се провежда с любезното съдействие на
МЕДТРОНИК
Генерален спонсор

ДЖОНСЪН /ETHIKON/
Златен спонсор

ИНФОМЕД

МАРМИТ ЮНАЙТЕД

КАПРЕСТО

EL DORA

