
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БДО  
„ПОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ В ОФТАЛМОЛОГИЯТА“  

28-30 ОКТОМВРИ 2022 

 

 

29 Октомври 2022 | събота 
 Зала Рила Зала Боровец Зала Мусала и 

зала Ястребец 

08.15-09.00 Награда „Проф. Дъбов“ Сесия на SEEOS  
 

09.00-10.30  Ретина  
 
 
 
 
Ует лаб след 
предварително 
записване 

10.30-11.10 Кафе пауза 

11.10-12.20 Консилиум диагностикум 

12.35-13.30 Обяд   

13.30-15.30  Катаракта 
 

Свободни 
доклади 

15.30-15.45 Кафе пауза 

15.45-16.45 Проблеми в офталмологията Детска 
офталмология 

17.00-18.30 Постижения в офталмологията 
 

Свободни 
доклади 

18.30 -19.30 Персонални поздравления от УС на БДО 

20.00 Вечеря 

28 Октомври 2022 | петък 
 Зала Рила 1 Зала Рила 2 Зала Боровец Зала Мусала и 

зала Ястребец 

09.30-12.00   Курс за 
специализанти 

 

12.45-13.00 Официално откриване 

13.00-14.30  Роговица Окулопластика 
и тумори 

Свободни 
доклади 

Ует лаб след 
предварително 
записване 

14.30-15.15 Кафе пауза 

15.15-16.45 Глаукома и невро-
офталмология 

Сухо око и 
предна очна 
повърхност 

Сесия на SEEOS Ует лаб след 
предварително 

записване 

17.00 -19.00 Общо събрание на БДО и 
„Късометражна офталмология“ 
„Представяне на нови книги“ 
Кръгла маса на главният редактор на 
списание „Български офталмологичен 
преглед“ 
 

 

19.00 -20.00 Вечеря 

  



 

 

Критерии за различните категории за участие в конференцията 

1. Оригинална презентация:  
Научна или клинична тематика, значима за офталмологията 
За оценка се подава структурирано резюме, което включва цел, методи, резултати и заключение 
Темата да се представи в рамките на 6 минути и 2 минути за въпроси 
Приема се само по една заявка от един първи автор 
 
2. Електронен постер:  
Научна или клинична тематика, значима за офталмологията, клинични случаи, нови методи и апаратура 
За оценка се подава неструктурирано резюме, което може да включва цел, методи, резултати и 
заключение 
Темата да се представи в рамките на 6 слайда и до 400 думи 
Приема се само по една заявка от един първи автор 
 
3. Консилиум диагностикум 
Представяне на клиничен случай, който представлява диагностичен проблем 
За оценка са подава презентация от шест слайда: 
1-ви слайд Заглавие и автори  
2-ри слайд Представяне на случая 
3-ти слайд Въпрос към панела относно необходимите изследвания за поставяне на диагноза 
4-ти слайд Представяне на направените изследвания 
5-ти слайд Въпрос към панела за поставяне на окончателна диагноза 
6-ти  слайд Кратка мотивация за поставената окончателна диагноза 
 
4. Видеофилм: документален или научно-практически  
Да включва "заглавие" и "автори" в началото 
Темата да се представи в рамките на 5 минути 
Желателно е да бъде озвучен, може с дикторски глас или музика 
Приемат се надписи в ключовите моменти на филма 
Тематика - всичко свързано с офталмологията 
Формат на филма MP4 или AVI 
Приема се само по един филм от първи автор 
 
5. Дигитална фотография 
Всеки кандидат може да изпрати една снимка с кратка история или обяснение 
Снимката може да е със смартфон, фундус камера, предносегментна камера, ОСТ, ОСТА, ехограф или 
друго образно изследване 
Приема се и колаж от няколко снимки с различни средства на един и същи клиничен случай 
Текста на обяснението да бъде инегриран в снимката 
Формат на снимката jpg размери (10/7.5 in, 300 dpi) 
 
6. Нова книгa  
Всеки автор подава заявка за участие с резюме на книгата и представяне в рамките на 6 PPT слайда 

30 Октомври 2022 | неделя 
  Зала Боровец Зала Мусала и 

зала Ястребец 

09.00-11.30 Курс за 
специализанти 

Ует лаб след 
предварително 
записване 

11.30-11.45 Официално закриване 

ОТПЪТУВАНЕ 


