
КОНГРЕС по
ЕСТЕТИЧНА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ1

с международно участие

08 и 09 октомври, 
София Хотел 
Балкан

ПРОГРАМА



Уважаеми колеги,

Българската асоциация на естетичните дерматолози 
в България (АЕДБ) организира своя Първи конгрес 
по естетична дерматология с международно участие 
през есента на 2022 г. 

Събитието ще се състои на 08 и 09 октомври в Со-
фия Хотел Балкан, зала Средец и зала Сердика.

Каним Ви, да станете част от събитие с богата и ак-
туална научна програма, представена от утвърдени 
в съсловието ни специалисти . Ще бъдат обсъждани 
дискусионни теми и терапевтични подходи, ще бъдат 
представени световни и наши достижения и казуси 
в сферата на клиничната и естетична дерматология.

Ще се радваме да се видим на това първо събитие на 
АЕДБ!

УС на АЕДБ



СЪБОТА 08.10.22

8:00 – 9:00  РЕГИСТРАЦИЯ

 ИНЖЕКЦИОННИ ТЕРАПИИ В ЕСТЕТИЧНАТА МЕДИЦИНА

Модератори: д-р Катя Паскова, д-р Снежана Атанасова

9:00 Комплексен подход при контурирането на лицето с  
 хиалуронови филъри и лифтиращи конци.
 Bul Med consult 
 Д-р Ян Небендал – пластичен хирург

9:30 Вдъхновени от стремежа да забавим времето.  
 Belotero и Bocouture връщат увереността по прецизен и  
 безопасен начин
 Медис фарма § Merz 
 д-р Младен Дудукович – пластичен хирург

10:10 Full face botulinum toxin
 д-р Катя Паскова – дерматолог
 
10:30  КАФЕ ПАУЗА

 ИНЖЕКЦИОННИ ТЕРАПИИ В ЕСТЕТИЧНАТА МЕДИЦИНА

Модератори: д-р Катя Паскова, д-р Снежана Атанасова

11:00  Дерматологични лаборатории Avene и мястото им в  
 естетичната дерматология
 д-р Катя Паскова – дерматолог, д-р Евгени Христозов –  
 дерматолог

11:30 Expertise. Experience. Tailored patient design.  
• “HYAFILIA HYALURONIC ACID FILLER FOR FACE 

BEAUTIFICATION”
• “HILIFT MESH AND HYAFILIA FILLER COMBINATION 

FOR FACE REJUVENATION”
 Ведра Интернешънъл
 проф. д-р Айдън Сарай – пластична, реконструктивна и  
 естетична хирургия 

12:00  Нехирургична ринопластика - възможни усложнения и  
 опасни практики
 д-р Йордан Йорданов – пластичен хирург 



АПАРАТНИ ТЕРАПИИ В ЕСТЕТИЧНАТА МЕДИЦИНА

Модератори: д-р Евгени Христозов, д-р Росица Денчева

12:20  Нови тенденции в дерматологичните апаратни   
 процедури и успешното им интегриране в лекарската  
 практика
 Bul Med consult 
 
13:20 ОБЯД

АПАРАТНИ ТЕРАПИИ В ЕСТЕТИЧНАТА МЕДИЦИНА

Модератори: д-р Евгени Христозов, д-р Росица Денчева

14:20 Апаратни процедури при терапия на цикатрикси
  д-р Валери Малев – дерматолог

14:40 Апаратни терапии за колагенно ремоделиране –   
 сравнителен анализ, индикации, контраиндикации и  
 странични ефекти
 д-р Силвия Сапунджиева – дерматолог

15:00  Рискове при лазерно премахване на различни кожни  
 образувания 
 д-р Иво Литов – дерматолог

15:20 Нова ера в скулптуриране на тялото с EMSCULPT NEO
 БТЛ Индъстрийз АД
 д-р Евгени Христозов – дерматолог

ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА

Модератори: проф. Снежина Василева, д-р Евгени Христозов 

15:50 Полинуклеотидите от ролята при възстановяването  
 на кожата до биореструктурирането в естетичната   
 медицина.
 Продерма Интернешънал ЕООД
 д-р Бассо до Паскуале – научен директор

16:20 Eucerin България – 20 години златен стандарт  
 в дермокозметичната грижа. Life-changing power  
 of Thiamidol 
 Beiersdorf Bulgaria EOOD  
 д-р Снежана Атанасова – дерматолог



 
16:50 КАФЕ ПАУЗА

ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА

Модератори: проф. Снежина Василева, д-р Евгени Христозов

17:20 Дисплазия на съединителната тъкан в естетичната   
 дерматологична практика
 д-р Снежана Атанасова – дерматолог

17:40 Метаболни отклонения при Acne vulgaris
 доц. Ивелина Йорданова – дерматолог 
18:00 Интравенозна терапия и приложенията  в естетичната  
 практика
 д-р Райна Стоянова – ендокринолог

18:20  Влияние на експозома върху мелоногенезата и   
 иновативно решение от Лаборатории Vichy: LIFTACTIV  
 SPECIALIST B3 DARK SPOTS СЕРУМ – високо   
 концентриран серум за третиране на хиперпигментация.
 д-р Росица Денчева – дерматолог
 
18:45  КОКТЕЙЛ      

НЕДЕЛЯ 09.10.2022

TREDLIFTING

Модератори: д-р Лидия Ванеска, доц. Дончо Етугов

9:00  Видове мезоконци и конци с лифтинг ефект.   
 Практическо приложение
 д-р Елеонора Валянова – дерматолог

9:20 Анатомични особености при работа с анти-птозисни  
 конци – как да постигнем видими резултати без   
 нежелани реакции
 д-р Паула Лозанова дерматолог и лицево-челюстен  
 хирург,  
 д-р Симеон Георгиев – лицево-челюстен хирург

9:40 Комбинация на лифтинг конци с други процедури.   
 Морфотипове на приложение. Клиничен случай.
 д-р Лидия Ванеска – дерматолог



10:00 Ролята на тредлифтинга в комбинираната терапия на  
 подмладяването. Класификация на усложненията след  
 тредлифтинг
 д-р Олга Жукова – дерматолог и лицево-челюстен  
 хирург

10:40 КАФЕ ПАУЗА

КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ И ДЕРМАТОХИРУРГИЯ

Модератори: доц. Жана Казанджиева, д-р Росица Денчева

11:10 Терапия при хемангиоми (протокол за поведение при  
 различните видове съдови малформации)
 доц. Жана Казанджиева – дерматолог

11:30 Лазерни терапии при различни видове алопеция
 д-р Росица Денчева - дерматолог

11:50 Трансплантация на коса и комбинирано лечение на  
 алопеция с различни дерматологични терапии 
 д-р Людмил Пеев – дерматолог и пластичен хирург

12:10 Практически подход при чувствителна кожа и   
 козметична нетолернатност
 доц. Развигор Дърленски – дерматолог

12:30 DEMODICOSIS CUTIS и метаболитни отклонения
 д-р Евгени Христозов – дерматолог

12:50 Ранни и късни реакции след поставяне на хиалуронови  
 филъри
 д-р Янита Михайлова – дерматолог

13:10 ОБЯД

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Модератори: д-р Ася Данчева, д-р Лидия Ванеска

13:50 РЕТИНОЛ – мощната дерматологична молекула с   
 противостареещо действие. Иновация от  La Roche-  
 Posay RETINOL B3 СЕРУМ – максимална ефикасност  
 с висока поносимост, дори и за чувствителна кожа.
 д-р Ирина Шаркова – дерматолог



14:10 Съдова оклузия след поставяне на филър в устни.   
 Поведение и терапия на усложненията. Клиничен случай
 доц. Даниела Грозева – дерматолог

14:30 Васкуларна оклузия след корекция на назолабиални  
 гънки с канюла
 д-р Евгени Христозов – дерматолог

14:50 Възможности за корекция на нежелани резултати от  
 дермални пълнители (филъри)
 доц. Румяна Янкова – дерматолог 

15:10 Протокол за спешна помощ в дерматологичната   
 практика
 д-р Севдалина Маразова – анестезиолог

15:30 Правна регулация на естетичната дерматология в   
 България
 адв. Вили Костадинова

15:50  КРАЙ НА ДЕН 2

ТАКСА РАННО  
ЗАПИСВАНЕ ДО 10.09.2022

100 лв. – членове на  
  асоциацията
150 лв. – специализанти
400 лв. – дерматолози
500 лв. – други  
  специалисти

За дерматолози, които не са членове на асоциацията, има специал но 
предложение до края на месец октомври. Таксата за членство в органи-
зацията ще бъде 300 лв., вместо 400 лв., като по този начин за участие 
в конгреса могат да платят само 100 лв.
Цените са с включено ДДС.

Записването може да стане на имейл адрес: office@baad.bg

ТАКСА ЗА КЪСНО  
ЗАПИСВАНЕ ДО 30.09.2022:

100 лв. – членове на  
  асоциацията
150 лв. – специализанти
500 лв. – дерматолози
600 лв. – други 
  специалисти



DERMATOLOGICAL BEAUTY

ПЛАТИНЕН И СРЕБЪРЕН СПОНСОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

&


