XIX СИМПОЗИУМ НА БЪЛГАРСКОТО ГЛАУКОМНО ДРУЖЕСТВО( БГД)-ОНЛАЙН, 20 МАРТ, 2021г.
Уважаеми колеги,
Уведомявам Ви, че XIX Симпозиум на БГД ще се проведе онлайн на 20 март 2021г.
Основната тематика на симпозиума е „Откритоъгълна глаукома – нови тенденции в
диагностиката и лечението“. Тематичните лекции и доклади ще бъдат изнесени от български и
чуждестранни офталмолози, световно известни учени, свързани с професионални и научни
достижения в областта на глаукомата.

Очакваме като гост-лектори:

-Проф.John Thygesen,МД,(гост –лектор на БГД)- професор и дългогодишен
директор на глаукомно отделение и старши консултант при офталмологичен
отдел на Университетската болница Godstrup, Копенхаген, Дания, член на
изпълнителния и преподавателски комитет и глаукомен фондационен борд на Европейското
глаукомно дружество (European glaucoma Society(EGS) и негов Представител в Световната
глаукомна Асоциация. Вицепрезидент е на Датското офталмологично д-во (1990-1998). Съавтор е
във всички ръководствата на EGS (EGS Guidelines). Участва в издателствата на редица
реномирани офталмологични списания и като Почетен член на редица глаукомни дружества,
включително на: Съюза на лекарите в България (СОЛБ) и Българско глаукомно д-во (БГД).
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-„Ръководство на EGS-2020г.-Кое е новото? “
(„The EGS guidelines 2020: what is new?”)

-Dr. Francesco Oddone (гост-лектор на ф. SANTEN) завършва с грамота
медицина и хирургия в Университета в Рим – Тоr Vergata. Специализира офталмология.

.

Придобива докторска степен в 2007 с проучване на генетичните промени при пигментна
глаукома. Бил е стипендиант в клиниката по глаукома на Moorfields Eye Hospital в
Лондон, Великобритания под ръководството на проф. DF Garway-Heath. Работи с наймодерните хирургични техники за лечение на глаукома и участва в научни сътрудничества
с фокус върху съвременните стратегии за ранна диагностика на глаукома и мониторинг
във времето. Провежда клинични, хирургични и научни дейности от 2004 г. във
Fondazione G.B.Bietti и от 2015 г. е Ръководител на Клиника по глаукома.
На XIX Симпозиум на БГД ще изнесе следната лекция:
- „Контрол на глаукомата. Предизвикателства с ефикастността на различни терапии в
реална обстановка“ („Glaucoma management: Real life efficacy challenges with different
therapies.)

-Martin Long, MBA (гост –лектор на БГД) , завеждащ професионално
обучение към Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany и нейн- Представител в
Световната глаукомна Асоциация. Завършил е MBA бизнес и е с 40- годишен опит от
офталмологични диагностични и хирургични инструменти към фирмите: Keeler, AllerganHumphrey, Zeiss, Haag-Streit и Heidelberg Engineering, като заема различни ръководни
позиции между които са: Завеждащ международни продажби и маркетинг, Управител
към US : Директор на Регион Европа и др., със световен опит в областта на офталмология,
глаукома и образна диагностика : ОСТ на ретина и преден очен сегмент.
Той ще изнесе следната лекция:
”Холистичен поглед към интрепретацията на ОСТ при глаукома“.
(„A holistic approach to OCT interpretation in Glaucoma“)
За специализанти и офталмолози ще се проведе онлайн курс “Гониоскопия“
(с предварителна регистрация за него).
Тези от Вас, които имат направена регистрация през 2019/2020г., следва
изпратят електронен адрес, на който да получат актуална програма и линк за събитието.
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Тези от Вас, които не са успели да се регистрират през 2019/2020г., могат да го направят най-късно
до 17.03.2021г. като изпратят копие от платена такса за участие и електронен адрес, на който да
получат актуална програма и линк за събитието.

Благодарим на всички

лектори, участници и фирми, спомогнали за успешно
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провеждане на първия виртуален Симпозиум на БГД. Очакваме той да е ползотворен и
интересен за всички!
С уважение:
Проф. Мариета Конарева-Костянева,
(Председател на БГД)

