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OТКРИТ УРОК НА СТУДЕНТИ
ПО МОРСКА МЕДИЦИНА 

14:00 – 17:00       ��Мoрска гара - Варна 

Демонстративно дълбоководно гмуркане и измерване 
на физиологични показатели

MОРСКИТЕ ДАРОВЕ
- ДАР ЗА ЗДРАВЕТО
17:00 – 19:00 Морска гара – Варна

Meждународна морска кухня  и култура представени  
от интернационалните студенти на МУ-Варна 

Допълнителна информация за научния форум:
На 20 май 2008 г. ръководителите на Европейската 

комисия, Европейския съвет и Европейския парламент 
подписват съвместна декларация за честване на тази 
дата всяка година на „Европейски ден на морето”. С това 
се изтъква важната роля, която играят океаните и 
моретата в ежедневието не само на крайбрежните 
общности, но и на всички граждани на ЕС. 

През 2016г. мероприятията заложени в програмата 
на ФОЗ при МУ Варна са избрани от Европейската 
комисия, Генералната дирекция “Морско дело и 
рибарство за събитие на Европейския съюз. 

Организационен комитет:
Председател: доц. Е. Мутафова
Зам. председател: доц. Клара Докова
Координатор: кап. Александър Александров
Членове:
доц. Т. Димитрова, доц. Р. Панчева, доц. Хр. Романова, 
доц. Р. Константинов, доц. Ц. Паунов, доц. Д. Ставрев,
д-р К. Христов.

Цели на форума: 
1. Да съдейства за ефективното развитие на здравната 

морска култура и образование на медицинските кадри, на 
българските моряци и работещите в отраслите на 
морска индустрия;

2. Да допринесе за по-активното приобщаване на 
българската медицина към международните морски 
здравни институции.

Задачи: 
1. Да бъдат показани някои от възможностите на 

българската здравна морска култура и образование;

2. Да бъдат обсъдени идеи за усъвършенстване на 
учебната и научно-изследователска работа в 
медицинските учебни заведения с теми по морска 
медицина в съответствие с международните и 
националните здравни морски юридически инструменти 
и съвременната практика;

3. Да предостави възможност за интегриран обмен на 
информация между специа-листите, работещи в 
секторите на здравеопазването и морската индустрия 
и съдейства за разширяване на сътрудничеството на 
национално и международно ниво;

 4. Да продължи досегашните срещи и да постави началото 
на нова форма за цялостен обмен на информация.

20 май 2016 г.



19 май 2016 г.

СТУДЕНТСКА ПОСТЕРНА СЕСИЯ 14:00 
– 15:30 ч.

1. Р. Иванова, А. Райнова  „Основни принципи на 
терапевтично поведение при отравяне от 
морски обитатели”

2. С. Богданов „Болести при водолазите”  
3. С. Пантелеймонова, А. Герасимова  „Кръш 

синдром, компартмънт синдром и други 
травматични исхемични увреди на море. ”   

4. А. Бояджиев  „International Medical Guide for 
Ships - сърдечно-съдови заболявания”

5. К. Тодоров  „Морска болест”
6. Д. Николаева, Д.Николов  „Отравяния при 

убождане от морски животни „
7. Й. Славов „Anisakis simplex и влиянието му 

върху човешкото здраве". 
8. O. Ozge Telemedical maritime assistance service 

(TMAS)
9. Р. Колева и В. Хубенова "Класификация на по-

често срещаните болести на море'';
10. Я.Георгиев "Някои основни причини за смърт 

при потъване на кораба";
11. А. Генге "Вредни последици за здравето на 

екипажите след съвременните пиратски 
нападения"

12. Х. Ивата "Основни причинители на по-често 
срещаните болести на море"

13. Е. Станева “Афлатоксини в зърнени култури в 
следствие на климатичните промени”

14. Б. Цветкова “Ползи и вреди от естествени и 
изкуствени УВ-лъчения”

15. Н. Колева “Слънцезащитни филтри в 
козметични продукти”

16. Р. Костадинова “Замърсяване на въздуха в 
крайбрежни райони”

17. М. Йорданова “Оценка на качеството на води 
за къпане в регион Варна”

18. S.Lee,“Fukushima Disaster 2011“

20 май 2016 г.

KРЪГЛА МАСА
 – „ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРАКТИКАТА
В ПОДКРЕПА НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО МОРСКА МЕДИЦИНА“
14:00 – 16:30           МУ-Варна, зала 208

Oсновни теми:

Превенция на бедствия и тероризъм на море
- МУ Варна, БЧК 
· Първа медицинска помощ (ПМП) при морски 

инциденти;
· Обучение на немедицински професионалисти за 

оказване на първа медицинска помощ (ПМП) 
при инциденти на вода;

· Превенция на водния травматизъм чрез 
обучителни програми;

· Замърсяване на морските води
-  Антропогенно замърсяване на  водите  в 

Черноморски регион - България;
Здраве и безопасност при работа на море 
- МУ Варна, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“
· Умора, преумора и психично здраве на морски 

лица;
· Шум и вибрации и здравен статус сред 

работещите на борда на кораби за търсене и 
добив на петрол;

· Честота на наднорменото тегло и начин на живот 
сред морски лица;

· Човешкият фактор в системите за управление на 
трафика;

· Необходимо ст  от  усъвършенстване  на 
информационните системи в корабоплаването 

Климат и здраве
- МУ Варна, БАН, секция Варна, СТМ Лукойл 
Н е ф т о х и м  Б у р г а с ,  И н с т и т у т  е ко л о г и ч н а 
модернизация, Областна дирекция безопасност на 
храните, РАПИВ 

· Климатични промени и време; 
· Здраве чрез вода: СПА, балнеология и 

рехабилитационен туризъм;
· Морско пространствено планиране;
· Растениевъдство и климатични промени;
· Въздействие на климатичните промени върху 

бреговата зона;
� · Екологични проблеми в енергетиката - МУ 

Варна.

Епидемиология на заразните болести
- МУ Варна, РЗИ 

· Имунопрофилактика и имунизационен статус 
при моряци и пътуващи екипажи за превенция 
на инфекциозните болести, подлежащи на 
м е ж д у н а р од н а  зд р а в н а  р е г ул а ц и я  и 
контролирани от СЗО;

· Контрол на малария;
· S H I P S A N  –  М е ж д у н а р о д е н 

противоепидемичен и санитарен контрол на 
плавателните съдове;

· Лабораторен и епидемиологичен скрининг на 
ХИВ инфекция при пътуващи и моряци;

· Дезинсекция и дератизация на кораби като 
средство за контрол на особено опасните 
инфекции – съществуващи практики и контрол 
на ефективността на използваните биоциди;

ВАЖНО!!! За подготовка на дискусиите за кръглата 
маса, молим резюметата на докладите да бъдат 
изпратени до 10.05 ,  а пълните доклади до 
16.05.2016г.

П Р О Г РА М А
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