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•   Усложнени интра-абдоминални инфекции
Усложнени инфекции на пикочните пътища, включително пиелонефрит
Вътреболнична пневмония, включително пневмония, свързана с изкуствена 
белодробна вентилация
Лечение на инфекции, дължащи се на аеробни Грам-отрицателни
микроорганизми, при възрастни пациенти с ограничени възможности за
лечение

•   
•   

•
   

*ZAVICEFTA® е показан за лечение на възрастни пациенти с:

 Доказана ефикасност при трудни за лечение инфекции, 
причинени от Gram-отрицателни патогени*4

P. aeruginosa1,2

Включително множество
ceftazidime-резистентни щамове

 KPC, OXA-48

Carbapenem резистентни  
Enterobacteriaceae1,3

β-лактамази с разширен 
спектър

 

ESBL-продуциращи 
Enterobacteriaceae1

ZAVICEFTA демонстрира in vitro активност спрямо патогени, продуциращи AmpC, KPC и OXA-48.
ZAVICEFTA не показва in vitro активност спрямо патогени, продуциращи клас B метало-β-лактамази и множество клас D β-лактамази
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ceftazidime pentahydrate 2g/avibactam sodium 0.5g
прах за концентрат за инфузионен разтвор
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▼Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.
на Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел. +359 2 8903 417, уебсайт: www.bda.bg
Zavicefta е показан за лечението на следните инфекции при възрастни: усложнена интраабдоминална инфекция(уИАИ); усложнена инфекция на пикочните пътища (уИПП), включително пиелонефрит; вътреболничнa пневмония (ВБП), 
включително пневмония, свързана с изкуствена белодробна вентилация (ventilator associated pneumonia, VAP). Zavicefta е показан също и за лечение на инфекции, дължащи се на аеробни Грам-отрицателни микроорганизми, при възрастни пациенти 
с ограничени възможности за лечение. Трябва да се имат предвид официалните указания за правилна употреба на антибактериални средства. Дозировка и начин на приложение: Zavicefta се прилага чрез интравенозна инфузия в продължение 
на 120 минути в инфузия с обем от 100 ml. За указания относно реконституирането и разреждането на лекарствения продукт преди приложение, прочетете кратката характеристика на продукта. Препоръчителна интравенозна доза при пациенти с 
CrCl ≥ 51 ml/min- усложнена ИАИ-2 g/0,5 g на всеки 8 часа, време на инфузия 2 часа, продължителност на лечение  5-14 дни; усложнена ИПП-2g/0,5 g на всеки 8 часа, време на инфузия 2 часа, продължителност на лечение  5-10 дни; вътреболнична 
пневмония, вкл. VAP-2 g/0,5 g на всеки 8 часа, време на инфузия 2 часа, продължителност на лечение 7-14 дни): Инфекции, дължащи се на аеробни Грам-отрицателни микроорганизми, при пациенти с ограничени възможности за лечение-2 g/0,5 
g на всеки 8 часа, време на инфузия 2 часа, продължителност на лечение според тежестта на инфекцията, вида на патогена(ите), клиничните и бактериологичните резултати. При пациенти с изчислен CrCl ≤ 50 ml/min са препоръчителни съответни 
корекции на дозата. Не е необходимо коригиране на дозата при чернодробно увреждане и при пациенти в старческа възраст. Безопасността и ефикасността при деца и юноши под 18-годишна възраст още не са установени. Противопоказания: 
свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества; свръхчувствителност към което и да е цефалоспориново антибактериално средство; тежка свръхчувствителност (напр. анафилактична реакция, тежка кожна 
реакция) към някой друг вид β-лактамно антибактериално средство. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Възможни са сериозни и понякога с летален изход реакции на свръхчувствителност. Преди започване на 
лечение, трябва да се установи дали пациентът има анамнеза за реакции на свръхчувствителност към цефтазидим, към други цефалоспорини или към друго β-лактамно антибактериално средство. Внимание при пациенти с анамнеза за нетежка 
свръхчувствителност към пеницилини, монобактами или карбапенеми. Съобщава се за диария, свързана с Clostridium difficile, която може да варира по тежест. При пациенти с бъбречно увреждане дозата трябва да се намали в съответствие със 
степента на бъбречно увреждане (препоръчва  се внимателно проследяване на изчисления креатининов клирънс). Употребата на цефтазидим/авибактам може да позитивира директния антиглобулинов тест (DAGT или тест на Coombs), което може 
да повлияе на резултатите, получени от кръвен тест за съвместимост, и/или може да причини лекарство-индуцирана имунна хемолитична анемия. Цефтазидим има слаба активност или не притежава активност срещу повечето Грам-положителни 
микроорганизми и анаероби. Трябва да се използват допълнителни антибактериални средства, когато е известно или се подозира, че тези патогени допринасят за инфекциозния процес. Продължителната употреба може да доведе до свръх растеж 
на нечувствителни микроорганизми (напр. ентерококи, гъбички), който може да наложи прекъсване на лечението или други подходящи мерки. Всеки флакон съдържа общо 6,44 mmol натрий (приблизително 148 mg), еквивалентно на 7,4% от 
препоръчвания от Световната здравна организация (СЗО) максимален дневен прием на натрий. Максималната дневна доза на този продукт съдържа натрий, еквивалентен на 22,2% от препоръчвания от СЗО максимален дневен прием на натрий. 
Нежелани лекарствени реакции: Следните нежелани реакции се съобщават само с цефтазидим и/или са установени по време на клиничните изпитвания фаза 2 и фаза 3 със Zavicefta: много чести (≥ 1/10)- положителен директен тест на 
Coombs; чести (≥ 1/100 и < 1/10) - кандидоза (включително вулво-вагинална кандидоза и орална кандидоза), еозинофилия, тромбоцитоза, тромбоцитопения, главоболие, замайване, диария, коремна болка, гадене, повръщане, повишена аланин 
аминотрансфераза, повишена аспартат аминотрансфераза, повишена алкална фосфатаза в кръвта, повишена гамаглутамилтрансфераза, повишена лактат дехидрогеназа в кръвта, макуло-папуларен обрив, уртикария, сърбеж, тромбоза/флебит на 
мястото на инфузия, пирексия; нечести (≥ 1/1000 и <1/100) - Clostridium difficile колит, псевдомембранозен колит, неутропения, левкопения, лимфоцитоза, парестезия, дисгеузия, повишени креатинин/ урея в кръвта, остро бъбречно увреждане; 
много редки (< 1/10 000) -  тубуло-интерстициален нефрит; с  неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)- агранулоцитоза, хемолитична анемия, анафилактична реакция, жълтеница, токсична епидермална 
некролиза, синдром на Stevens-Johnson, еритема мултиформе, ангиоедем, лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS). Оценката на безопасността при деца е базирана на данни за безопасност от 1 проучване, при което 
61 педиатрични пациенти на възраст от 3 години до под 18 години с уИАИ получават Zavicefta. Като цяло профилът на безопасност при тези 61 деца е сходен с този, наблюдаван в популацията на възрастни с уИАИ.

По лекарско предписание! Моля, прочетете Кратката характеристика на продукта, преди да предпишете Zavicefta®.
Литература: 1. Helio S. at al. Antimicrobial Activity of Ceftazidime-Avibactam against Gram- Negative Organisms Collected from U.S. Medical Centers in 2012. Antimicrob Agents and Chemotherapy. 2014; 58 (3): 1684–1692; 2. Flamm RK et al. Ceftazidime-avibactam 
and comparator agents tested against urinary tract isolates from a global surveillance program. Diagn Microbiol Infect Dis. 2014; 80:233–238; 3. Drawz SM et al. Three Decades of β-Lactamase Inhibitors. Clin Microbil Reviews 2010; 23(1):160–201. 4. Carmeli Y. et al. 
Ceftazidime-avibactam or best available therapy in patients with ceftazidime-resistant Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa complicated urinary tract infections or complicated intra-abdominal infections (REPRISE): a randomized, pathogen-directed, 
phase 3 study.  Lancet Infect Dis 2016; 16:661–73
Zavicefta® КХП 09.04.2019       Дата на изготвяне: Септември /2019
PP-ZVA-EEP-0028

Pfizer Люксембург САРЛ – клон България 
София 1784, бул.”Цариградско шосе” 115М 
Европейски Търговски Център, сграда D,
тел: 02/970 4333, 970 4334, факс: 02/970 4200

®Търговска марка на Pfizer Inc. и/или нейните клонове
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4 ПРИВЕТСТВИЕ

Скъпи Колеги,

За мен е удоволствие, привилегия и чест 
да ви приветствам с добре дошли на 21ия ре-
довен конгрес на Българското дружество по 
анестезиология и интензивно лечение. 

Искрено се надявам, че споделянето на 
опита на водещи специалисти от страната 
и чужбина ще допринесе за задълбочаване 
на знанията и практическите умения на все-

ки един от нас, в името на безопасността и сигурността на пациентите. 

Ще бъдат представени и най-новите постижения на фармацията и 
технологиите в областта на анестезиологията и интензивното лечение.

С пожелание за ползотворни дискусии и приятен престой в краси-
вия черноморски град Несебър.

    
   Чл.-кор. проф. д-р Н. Петров, дмн
    
   Председател на 
   „Българско дружество по анестезиология 
   и интензивно лечение”
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5WELCOME SPEECH

Dear Colleagues, 

It is my pleasure, privilege and honor to 
welcome you at the 21ST biennial Congress of 
the Bulgarian Society of Anaesthesiology and 
Intensive Care.

I believe sincerely that sharing experience 
among leading national and international pro-
fessionals contributes to a deeper knowledge 
and better practical skills for everyone of us - 

all in the name patient safety and well-being. 

This is also a venue where pharmaceutical novelties and front line tech-
nology shall be presented in their intersection with anesthesiology and in-
tensive therapy.

Wishing you rewarding discussions and a pleasant stay in the ravishing 
town of Nessebar on the Black Sea coast. 

    Prof. Nikolay Petrov, DMSc

    Bulgarian Academy of Sciences    
    Corresponding Member   

    Bulgarian Society of Anaesthesiology    
    and Intensive Care 

    President 
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Проф. д-р Атанас Темелков, дмн
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Проф. д-р Евелина Одисеева, дм
Проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн
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Доц. д-р Мая Белитова, дм
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ЧУЖДЕСТРАННИ ГОСТ-ПРЕЗЕНТАТОРИ

Проф. Бернд Заугел
Център по анестезиология и интензивна медицина, 
Университетска клиника Хамбург-Епендорф, Германия

Проф. Вернер Клинглер
Ръководител на Клиника по анестезия, интензивна и 
спешна терапия СРХ Клиники, Зигмаринген, Германия
Германски национален консултант по малигнена хи-
пертермия

Доц. д-р Патрик Нарши
Европейско дружество по регионална анестезия - 
Представителен съвет
Отделение по анестезиология, Клиничен център, 
Соайо, Франция 

Д-р Елени Мока 
Специалист-консултант по анестезиология
Европейско дружество по регионална анестезия – 
финансов директор, Крит, Гърция 

Проф. Дейвид Линтън
Ръководител на Катедра по интензивно лечение
Университетска болница „Хадаса“ , Йерусалим, Израел

Проф. Миряна Шошолчева
Катедра по анестезиология и интензивно лечение, Ме-
дицински факултет, Университет „Кирил и Методий”, 
Скопие, Македония; Зам.-председател на Македонското 
лекарско дружество; Член на Европейското дружество 
по анестезиология и Европейското дружество по изга-
рянията; Главен редактор на македонското списание 
„Анестезиология“   

Д-р Ирене Цанова, дм
Завеждащ Отделение „Интензивно лечение и малиг-
нена хипертермия“, Клиника по анестезиология и 
интензивно лечение, Кристофорус клиники, Косфелд, 
Германия, Член на Германската „Спешна линия“ за ма-
лигнена хипертермия

Проф. д-р Андриан Карталов, дм
Клиничен център, Скопие, Македония
Клиника по анестезиология, реанимация и ин-
тензивно лечение, МФ, Университет „Кирил и 
Методий“, Скопие, Р. Македония, Председател 
на Македонското дружество по анестезиология  

Д-р Таня Трожик, дм
Отделение по интензивна медицина, Университетска 
клиника по хирургически болести „Св. Наум“, Скопие, 
Македония

Д-р Кристина Бучкова, дм
Специалист-консултант - Център по анестезиология и 
интензивна медицина, Университетска клиника Хам-
бург-Епендорф, Германия

Д-р Мауро Д’Aмора 
Сърдечносъдова анестезия и интензивно лечение, Сек-
тор за сърдечна ресусцитация - Болница „Сан Карло”, 
Потенца, Италия
Лекар в спешен медицински авиоотряд „АСП Базилика-
та“, Потенца, Италия 

Д-р Борислав Цонев 
Анестезиолог-интензивист
Университетска болница, Солинген – учебна база на 
Кьолнския университет, Германия
Член на Германското дружество по ехография 

Д-р Екатерина Нестерова 
Анестезиолог, интензивист
Национален хирургически медицински център 
„Н. И. Пирогов”, Москва, Русия

Д-р Дафина Караджова
Д-р Киро Чурлинов
Д-р Емилия Иванов
Отделение по анестезиология и интензивно лечение, 
Университетска клиника по акушерство и гинекология, 
Скопие, Македония

Д-р Лерзан Нихат Доган
Отделение за интензивно лечение, 
Болница Аджъбадем Алтунизаде, Истанбул, 
Катедра по анестезиология и реаниматология, 
Истанбулски университет, Истанбул, Турция 

Д-р Николаос Фирфирис
Катедра по анестезиология и терапия на болката, 
Онкологична болница „Агиос Савас“, Атина, Гърция
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INTERNATIONAL GUEST PRESENTERS

Prof. Bernd Saugel, MD, EDIC
Department of Anesthesiology
Center of Anesthesiology and Intensive Care Medicine
University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany

Prof. Dr. Med. Werner Klingler 
Director - Anesthesia, Intensive Care and Emergency 
Medicine, SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen
Head of the German Malignant Hyperthermia Hotline, 
Germany

Patrick NARCHI, MD
ESRA Council of Representatives
Assistant Professor, Anesthesia Department Centre Clinical 
Soyaux, France 

Eleni MOKA, MD, PhD, MSc, EDRA 
Consultant Anaesthesiologist 
ESRA Treasurer, Heraklion - Crete, Greece 

Prof. David Linton 
Director - Medical Intensive Care Unit 
Department of Medicine Hadassah University Hospital, 
Israel

Prof. Mirjana Shosholcheva
University Senate member, Ss. Cyril and Methodius
 University of Skopje, Macedonia, Vice-President 
of Macedonian Doctors Society; EBA member; 
ESA Council member; Editor-in-Chief of Macedonian Journal 
of Anesthesia

Irene Tzanova, MD-PhD
Chief of Department of Intensive Care 
and Malignant Hyperthermia Unit
Christoforus Kliniken GmbH
Coesfeld, Germany
Member of the German MH Hotline

Prof. Andrijan Kartalov, MD-PhD
Clinic of Anaesthesiology, Reanimation and Intensive Care, 
Faculty of Medicine, “Ss Cyril and Methodius” University, 
President of the Macedonia Society of Anesthesiologists, 
Skopje, R. Macedonia

Tatjana Trojik, MD-PhD
University clinic for surgical diseases “St Naum Ohridski “ – 
Skopje,  Republic of North Macedonia

Kristina Boutchkova, MD-PhD
Consultant Anesthesiology and Intensive Medicine Center, 
University Clinic Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany

Mauro D’Amora, MD
Department of cardioanesthesia and intensive care unit
AOR San Carlo di Potenza, Italy
Physician for air emergency medical service
118, ASP Basilicata, Potenza, Italy

Borislav Tsonev, MD 
Department of Anaesthesiology and Intensive Care
Solingen City Hospital – Teaching Hospital of the University 
of Cologne, Germany, DEGUM certified member 

Ekaterina Nesterova, MD
Anesthesiologist, intensive care doctor
National Pirogov Medical Surgical Centre, Moscow 

Dafina Karadjova, MD
Kiro Churlinov, MD
Emilia Ivanov, MD
Department of Anesthesiology and Intensive Care 
University Hospital of Obstetrics and Gynecology 
Skopje, Macedonia 

Lerzan Nihat Dogan, MD
General İntensive Care Unit,  Acıbadem Hospital,  
Altunizade, İstanbul, Turkey
Department of Anesthesiology and Reanimation, University 
of Istanbul, Istanbul, Turkey

Nikolaos Fyrfiris, MD 
Anesthesiology Department and Pain Therapy, Oncology 
Hospital of Athens “Agios Savvas”, Greece
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21  НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

3 – 6 ОКТОМВРИ 2019 г. 
ГР. НЕСЕБЪР – SOL NESSEBAR RESORT

3 ОКТОМВРИ 2019 г. (ЧЕТВЪРТЪК)
12:00 – 18:00          
19:00                       
20:00 – 22:00          

РЕГИСТРАЦИЯ В ХОТЕЛ  SOL NESSEBAR PALACE
ОТКРИВАНЕ – клуб VIVA
WELCOME PARTY – ВЕЧЕРЯ – ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ

4 ОКТОМВРИ (ПЕТЪК)
Зала 1 Зала 2 
МОДЕРАТОРИ: 
Д-Р Я. ГЕЦОВ 
Д-Р М. ПОПОВА

МОДЕРАТОРИ:
Д-Р Р. МАРИНОВА
Д-Р М. НЕНКОВ

08:30 – 09:00

Intraoperative blood pressure management:  
what is the optimal blood pressure?

Проф. Бернд Заугел
Център по анестезиология и интензивна 
медицина, 
Университетска клиника 
Хамбург-Епендорф, Германия

08:30 – 08:45
Наблюдения върху някои постоперативни ас-
пекти на анестезията и влиянието на емоцио-
налните преживявания на травматизъм върху 
промяната на когнитивния капацитет след из-
веждане от анестезия 
В. Донкина, Център за психологична и 
немедицинска грижа, СБАЛХЗ 
М. Ненков, КАИЛ, ВМА – София 
08:45 – 09:00 
Невраксиална и обща венозна анестезия – чес-
тота на постоперативния делир при гериатрич-
ни пациенти след травматологични операции 
П. Нейчев,  П. Петров,  С. Симеонов,  
В. Бодурова, С. Миланов
ОАКПРДОТ, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

09:00 – 09:15  
Катастрофална сърдечна слабост при пациент с 
антифосфолипиден синдром след екстракорпо-
рално кръвообращение – диагноза, последици, 
лечение – клиничен случай
М. Петров
ОАИЛ, Аджъбадем СитиКлиник, София

09:00 – 09:15
Делир в структурите за интензивно лечение – 
стратегия за превенция и терапия 
Р. Маринова, А. Темелков, П. Хубенова
КАИЛ, УМБАЛ „Александровска“

09:15 – 09:30 
Приложение на моноклонално анти-тяло – Ида-
руцизумаб – с цел овладяване на хеморагични 
усложнения при лечение с дирек-тен орален 
антикоагулант – Дабигатран
К. Фералиев, Е. Крумова, Н. Рамшев, 
З. Рамшева, К. Рамшев
КИТ, ВМА, София 

09:15–09:30 
Комбинирана регионална анестезия в травма-
тологията – безупречен резултат дори и при 
99-годишна пациентка – клиничен случай 

С. Асов, Н. Петров, Е. Одисеева, К. Пенчев 
КАИЛ, ВМА, София
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09:30 – 09:45  
Периоперативно поведение при паци-енти на 
антикоагулантна и антиагрегантна терапия  
А. Хадзиянис, Х. Миновски, Г. Петкова, 
Ч. Стефанов
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

09:30 – 09:45
Алгоритъм и чеклист за приложение на липид-
ни разтвори при остри отравяния 
П. Загорчев
Спешно отделение, МБАЛ Шумен

09:45 – 10:00 
Хепарин-индуцирана тромбоцитопения при па-
циент след аорто-коронарен байпас и митрално 
клапно протезиране – клиничен случай

Б. Михалкова, Л. Бакаливанов
КССАИЛ, МБАЛ „Национална 
кардиологична болница“ 

09:45 – 10:00
Антиоксидантна терапия посредством прилага-
не на високи дози витамин С при пострадали с 
обширни изгаряния и други критични състоя-
ния
М. Любомиров, Е. Алексиев, Бл. Радославова, 
Д. Танчева
ОАИЛ, Клиника по изгаряния и пластична 
хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

10:00 – 10:30  КАФЕ ПАУЗА

4 ОКТОМВРИ (ПЕТЪК)
Зала 1 Зала 2
МОДЕРАТОРИ: 
ПРОФ. Х. БОЗОВ
Д-Р В. ВЛАСАКОВ

МОДЕРАТОРИ:
ДОЦ. Н. ЙОРДАНОВ  
Д-Р В.  ДИМОВ

10:30 – 11:00
Отвъд завесата – анестезиологът като ехогра-
фист в сърдечната операционна 
Я. Гецов
Аджибадем СитиКлиник, София

10:30 – 10:45
Неконтролираната онкологична болка като 
индикация за спешна хоспитализация 
Н. Йорданов 
КОЦ – Враца, МУ – София, 
Филиал „Проф. д-р И. Митев“ – Враца

10:45 – 11:00 
Ролята на кардиоанестезиолога като ехонавига-
тор при имплантация на MitraClip 
Я. Гецов
Аджибадем СитиКлиник, София

10:45 – 11:00 
Организация на лечение на болката в УМБАЛ 
„Света Марина“, гр. Варна
З. Иванова, М. Нейкова, В. Платиканов
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна 

11:00 – 11:15
Personalized hemodynamic management in the 
operating room 
К. Бучкова, Б. Заугел
Център по анестезиология и интензивна 
медицина, Университетска клиника 
Хамбург-Епендорф, Хамбург, Германия

11:00 – 11:15 
Влияние на постоперативното обезболяване 
посредством епидурална техника върху стресо-
вия отговор при пациенти след планова уроло-
гична операция 
П. Хубенова, Р. Маринова, А. Темелков, 
Д. Събев
КАИЛ, УМБАЛ „Александровска

11:15 – 11:30 
Vasopressin in sepsis 

Проф. Андриан Карталов
Клиничен център, Скопие, Македония

11:15 – 11:30 
Място на анаболните стероиди в клиничното 
хранене на пациенти в напреднала възраст в 
интензивно отделение – клинични случаи 
Д. Полякова, Л. Кънчева, Н. Петров, Е. 
Одисеева
КАИЛ, ВМА, София 
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11:30 – 11:45
Оценка и сравнение на ЦВН (Централно веноз-
но налягане) и SVV (Stroke Volume Variation – ва-
риации в ударния обем) при големи чернодроб-
ни операции
 А. Динова, Г. Джаров, Ч. Стефанов, 
Т. Тодоров, Н. Белев, Р. Пенков, П. Кръстев
КАИЛ, ХО, УМБАЛ „Еврохоспитал“, 
Пловдив, КАСИМ, УМБАЛ „Св. Георги“

11:30 – 11:45
Нутритивна терапия при пациенти с карцином-
на кахексия в контекста на концепцията за па-
лиативни грижи.
К. Паскова, Хр. Бозов, П. Томова 
КОЦ – Бургас, Отделение по медицинска 
онкология, Сектор „Палиативни грижи“

11:45 – 12:00
Съвременни насоки в поведението при травма 
с масивно кървене 
Р. Андонова, Б. Младенов, Б. Здравков, 
Клиника по детска анестезиология и 
интензивно лечение, 
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

11:45 – 12:15
Nutrition in acute pancreatitis
Таня Трожик 
Отделение по интензивна медицина 
Университетска клиника по хирур-
гически болести
 „Св. Наум“, Скопие, Македония

12:00 – 12:15
Асоциация между глюкозната вариабилност и 
тежестта на септичното състояние
А. Проданов, Г. Павлов, В. Стоилов, 
Д. Казаков, Е. Митковски, Д. Василев, 
Ч. Стефанов
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив

12:15 – 12:30

ДИСКУСИЯ

12:15 – 12:30 
Хипергликемия в интензивното отделение – 
честота и прогноза 
А. Проданов, Г. Павлов, В. Стоилов, Д. 
Казаков, Е. Митковски, Д. Василев, 
Ч. Стефанов
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив

12:15 – 12:45
Sepsis fast-tracks and fast AST – can we improve 
outcomes and reduce antibiotic burden? 
Мауро Д’Aмора 
Сърдечносъдова анестезия и 
интензивно лечение,Сектор за сърдечна 
ресусцитация, 
Болница „Сан Карло”, Потенца, Италия12:30 – 13:00

BAXTER - ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Prismaflex – неограничени възможности

13:00 – 14:00 ОБЯД

4 ОКТОМВРИ (ПЕТЪК)
Зала 1 Зала 2
МОДЕРАТОРИ:
ПРОФ. ТЕМЕЛКОВ
Д-Р С. МАРИНОВА

МОДЕРАТОРИ:
ДОЦ. М. БЕЛИТОВА 
Д-Р П. ХУБЕНОВА

14:00 – 14:15 
Бъбречна трансплантация – анестезия и интен-
зивно лечение
А. Темелков, Р. Маринова
КАИЛ, УМБАЛ „Александровска“, София 

14:00 – 14:15  
Осигуряване на проходими дихателни пътища: 
ролята на алтернативни техники
О. Шпортко, Р. Маринова, П. Хубенова, 
Б. Димитрова, А. Темелков
КАИЛ, УМБАЛ „Александровска“
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14:15 – 14:30 
Мозъчна смърт и донорство – терминология, за-
конови основи, организация 
Сибила Маринова
ОАИЛ, МОБАЛ „Стефан Черкезов“, В. Търново

14:15 – 14:30  
Две техники на спешна перкутанна дилатативна 
трахеостомия при животозастрашаващи състоя-
ния 
Д. Николаков, М. Георгиева, В. Велчев, 
М. Атанасова, Б. Павлов, А. Станоевски, 
И. Стефановска-Златанов
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Анна“, София

14:30 – 14:45
Кондициониране на донори с мозъчна смърт.  
Особености при разговор със семейството от-
носно донорство 
В. Платиканов
КАСИМ, МУ – Варна

14:30 – 14:45 
Саркопения, оценена с помощта на компютър-
на томография, свързана с висок риск от не-
дохранване при критично болни
Е. Нестерова, О. Бронов, М. Замятин
Национален хирургически медицински център 
„Н. И. Пирогов”, Москва, Русия

14:45 – 15:00

Дискусия

14:45 – 15:00
Обща венозна анестезия за горна и долна ен-
доскопия (протоколна седация) – честота и ха-
рактеристика на усложненията
П. Нейчев, Д. Генджелиев, С. Миланов, Г. Георгиев, 
В. Миленкова 
ОАКПРДОТ, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

15:00 – 15:15 
Интра-екстракраниален байпас при гигантски 
мозъчни аневризми и хронична мозъчна исхе-
мия. Анестезия, хирургична техника, индикации 
и резултати
Т. Спириев, М. Милев, Л. Лалева, В. Червенков, 
Б. Каменова, И. Стоименов, Б. Петелов, С. Илчева, М. 
Симеонова, Н. Младенов, В. Наков
КНХ, КАР, Аджибадем СитиКлиник Токуда 
Болница София

15:00 – 15:15
Клиничен случай на сърдечносъдов инцидент в 
операционната при трансгастрален дренаж на 
псевдокиста на панкреаса 
М. Ненков, И. Иванчев, Ц. Гатев, Е. Одисеева, 
Н. Петров
КАИЛ, ОСМ, ВМА, София

15:15 – 15:30 
Abdominal compartment syndrome in intensive 
care unit 
Проф. Миряна Шошолчева, 
ас. Дафина Караджова 
Медицински факултет, Университет „Кирил 
и Методий”, Скопие, Македония

15:15 – 15:30 
Ултразвук навигирана перикапсуларна неврал-
на блокада (PENG block) за пери- и постопера-
тивна аналгезия на тазобедрената става 
В. Стефанов, В. Йолов, К. Исаева 
ОАИЛ, Медицински институт-МВР, София

15:30 – 15:45
Мускулна слабост, придобита в интензивните 
отделения 
М. Младенова, М. Белитова, Ц. Маринов, 
З. Желева, Т. Илчев
КАИЛ, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София

15:30 – 15:45
IPACK блок като част от съвременната мултимо-
дална аналгезия при протезиране на колянна 
става
Д. Николаков, В. Велчев, М. Георгиева, 
М. Атанасова, А. Станоевски, Б. Павлов, 
И. Стефановска - Златанов
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Анна“, София
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15:45 – 16:00
Интензивно лечение след анестезия при паци-
енти с миастения гравис – усложнения и лече-
ние 
Д. Полякова, И. Гиндева, Н. Петров, 
Е. Одисеева 
КАИЛ, ВМА, София

15:45 – 16:00 
Цервикален паравертебрален блок под ехограф-
ски контрол с таргет горен ствол на плексус бра-
хиалис и супраклавикуларен нерв – проспектив-
но проучване 
Д. Николаков, А. Станоевски, М. Георгиева, 
М. Атанасова, 
И. Стефановска-Златанов, Б. Павлов
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Анна“, София

16:00 – 16:30 КАФЕ ПАУЗА

4 ОКТОМВРИ (ПЕТЪК)
Зала 1 Зала 2
МОДЕРАТОРИ:
ПРОФ. Ч. СТЕФАНОВ 
Д-Р П. СТЕФАНОВСКИ

МОДЕРАТОРИ:
ПРОФ. ПЛАТИКАНОВ
Д-Р С. АСОВ

16:30 – 16:45
Тежка пневмония – Какво? Защо? Как?
 Ч. Стефанов 
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

16:30 – 16:45
Сравнение на ултразвуково навигирани блок на 
аддуктор канал и IPACK блок със самостоятелен 
аддуктор канал блок за следоперативно обезбо-
ляване при артропластика на колянна става 
В. Йолов, В. Стефанов, К. Исаева 
ОАИЛ, Медицински институт – МВР, София 

16:45– 17:00
Постоперативни пулмонални усложнения
В. Власаков
ОАИЛ, МБАЛ „Св. Анна“, Варна 

16:45 – 17:00 
Ефикасност на постоперативното обезболяване 
с блок на n. cutaneous femoris lateralis при ендо-
протезиране на тазобедрена става 
П. Стефановски, С. Йолова, Р. Шополова, Х. Гигов, 
С. Тодоров, С. Богданов
КАИЛ, КОТ, МУ-Плевен

17:00 – 17:15
Пневмония причинена от Легионела при па-
циент в ИО – диагностични и терапевтични 
предизвикателства – клиничен случай 
В. Стоянова, В. Петрова, Г. Иванова, 
В. Миладинов, Д. Цонева, М. П. Атанасова
КАИЛ – II НАИЛ, УМБАЛ „Александровска“, МУ – София

17:00 – 17:15
Respiratory side effects during intravenous patient-
controlled Remifentanyl for labor analgesia 
Д. Караджова, Е. Иванов, А. Сивевски, М. Златкова, 
С. Спасовски, К. Чурлинов, В. Поп-Стефания, 
Й. Кръстевска, Университетска клиника по АГ, Ско-
пие, Македония

17:15 – 17:30 
Мерки за превенция развитието на вентила-
тор-индуцирана пневмония (VAP) при пострада-
ли с инхалаторна травма
Е. Алексиев, М. Любомиров, В. Рашков,
 Д. Танчева
ОАИЛ, Клиника по изгаряне и пластична 
хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов

17:15 – 17:30
Приложение на ултразвук навигиран Erector 
Spinae Plane Block (ESPB) при двустранна мастек-
томия
К. Исаева, В. Стефанов, В. Йолов
ОАИЛ, Медицински институт – МВР, София  
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17:30 – 17:45
Оценка на вентилатор-асоциирана пневмония 
чрез Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) и бе-
лодробна ехография 
В. Стоилов, Г. Павлов, А. Проданов, Е. Митковски, 
Д. Василев, Д. Казаков,  
Ч. Стефанов
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив
КАСИМ, МУ – Пловдив

17:30 – 17:45
Клиничен случай на пациентка с полимиело-
радикуло-неврит на продължителна апаратна 
вентилация
Б. Димитрова, Р. Маринова, П. Хубенова, 
А. Темелков
КАИЛ, УМБАЛ „Александровска“, София

17:45 – 18:00
Стратегии на апаратна вентилация при пациен-
ти с ХОББ 
М. Попова, Н. Петров, Е. Одисеева, М. 
Маринов, С. Добрев, К. Рангелова 
КАИЛ, ВМА, София

17:45 – 18:00
Anesthetic management of parturient for cesarean 
section baby delivery, with dilated cardiomyopathy 
and low ejection fraction 
К. Чурлинов, А. Сивевски, С. Спасовски, 
Д. Караджова, АИГ,  Университетска клиника по АГ, 
Скопие, Македония

18:00 - 21:00 ВЕЧЕРЯ

5 ОКТОМВРИ (СЪБОТА)
Зала 1 Зала 2
МОДЕРАТОРИ: 
ПРОФ.  Ч. СТЕФАНОВ 
Д-Р С. ЛАЗАРОВ  

МОДЕРАТОРИ:
ДОЦ. М. АТАНАСОВА 
Д-Р П. ЗАГОРЧЕВ

08:30 – 08:45
МАЛИГНЕНА ХИПЕРТЕРМИЯ
Клиничен случай: Малигнена хипертермия с 
атипично протичане 
Б. Здравков, Р. Андонова, Б. Младенов 
Клиника по детска АИЛ, УМБАЛСМ „Н. И. 
Пирогов“, София

08:30 – 08:45
Торакален паравертебрален блок за видеоасис-
тирана гръдна хирургия при пациенти с неизя-
снен плеврален излив 
И. Стоименов, Цв. Минчев, Д. Велева, 
Б. Петелов, Б. Каменова 
ГХ, Аджибадем СитиКлиник Токуда 
Болница, София 

08:45 – 09:00
Представяне на клиничен случай с малигнена 
хипертермия 
К. Ангелова, С. Лазаров, Ч. Стефанов
КАСИМ, МУ – Пловдив

08:45 – 09:00
Анестезия при тазобедрено ендопротезиране – 
кой е по-добрият метод при fast-track хирургия?  
З. Желева, М. Белитова, Ц. Маринов, 
М. Младенова, Т. Илчев
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, София

09:00 – 09:30
Фармакогенетика в анестезиологията – едно 
клинично предизвикателство 
Проф. Клинглер, И. Цанова 
СРХ Клиники, Зигмаринген, Германия
Кристофорус клиники, Косфелд, Германия

09:00 – 09:15
Хемодинамични ефекти на две техники на реги-
онална анестезия при тазобедрено ендопроте-
зиране – сравнение на продължителна спинал-
на анестезия с катетър и комбинирана спинал-
на-епидурална анестезия 
В. Петров, Д. Арабаджиева, С. Георгиев, 
Е. Донев,Ц. Соколов
ОАИЛ, КОТ, УМБАЛ „Канев”, Русе



21-ВИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

16 НАУЧНА ПРОГРАМА

09:15 – 09:30

Дискусия

09:15 – 09:30
Пневмоцефалия след спинална анестезия – кли-
ничен случай 
М. Нейкова, З. Иванова, В. Платиканов
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна

09:30 – 09:45
Frequency of polymorphism on genes and their ef-
fect on the pharmacodynamics of Propofol during 
general anesthesia for hysterectomy 
Емилия Иванов, Д. Караджова, А. Сивевски,
 М. Златкова, Университетска клиника по АГ, Ско-
пие, Македония

09:30 – 09:45
Унилатерален блок с редуцирани дози Marcain 
Heavy при пациенти с едностранна уролитиаза, 
подлежащи на уретероскопия 
Дж. Томова, К. Ганчева, Н. Петров, Р. Фарашев,
Е. Одисеева 
КАИЛ, ВМА, София

09:45–10:00 
Протеин YKL-40 като биомаркер при тежка че-
репно-мозъчна травма 
Г. Павлов, М. Казакова, В. Дичев, К. Симитчиев,
 Ч. Стефанов, В. Сарафян
КАСИМ, МУ-Пловдив, Катедра по медицинска 
биология, МУ-Пловдив

09:45–10:00 
Централни венозни пътища в детска и новорож-
денска възраст
Б. Младенов, Х. Христов, Б. Здравков, Р.
Андонова, Х. Пседерски 
Клиника по детска АИЛ
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

10:00 – 10:30 КАФЕ ПАУЗА

5 ОКТОМВРИ (СЪБОТа)
Зала 1 Зала 2
МОДЕРАТОРИ:
ПРОФ. Н. ПЕТРОВ
Д-Р С. АСОВ

МОДЕРАТОРИ:
ДОЦ. Р. АНДОНОВА 
Д-Р В. ВЛАСАКОВ 

10:30 – 11:00

СИМПОЗИУМ НА ESRA

Which place for peripheral nerve catheters in 2019?
(Management of peripheral nerve catheters and 
outcome)

Патрик Нарши
Франция
ESRA
Представителен съвет

10:30 – 10:40 
Анатомични варианти на взаимоотношенията 
между n. femoralis и а. femoralis и тяхното зна-
чение за клиничната практика – резултати от 
ултразвуково изследване на 38 пациенти 
М. Ставракиева, Св. Георгиев, Д. Арабаджиева, 
В. Петров
ОАИЛ, КОТ, УМБАЛ „Канев”, Русе
10:40 – 10:50
Избор на анестезия, съобразена със следопера-
тивното обезболяване при пациенти с патоло-
гия на стъпалото 
В. Димов, Й. Петрова, Е. Одисеева, Е. Кържин, 
Н. Петров  КАИЛ, ВМА, София

11:00 – 11:15

Regional Anesthesia and Anticoagulation 

Елени Мока 
Гърция 
ESRA 
Финансов директор  

10:50 – 11:00 
Сравнение на регионална анестезия с поплитеален 
блок с обща анестезия при аналгезия на педиат-
рични пациенти, подлежащи на хирургия на долен 
крайник
Е. Иванова
Клиника по детска анестезиология и
интензивно лечение, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”,
София
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МОДЕРАТОРИ:
ПРОФ. Д. ТАНЧЕВА
Д-Р К. ФИЛИПОВА

МОДЕРАТОРИ:
ДОЦ. Р. АНДОНОВА 
Д-Р В. ВЛАСАКОВ 

11:15 – 11:30 

Хирургично и анестезиологично поведение и 
предизвикателства при пациенти с редки сър-
дечни тумори. Клиничен случай на пациент с 
папиларен фиброеластом в лява камера

Д. Маджаров, Л. Бакаливанов, К. Ваташки 
КССАИЛ, МБАЛ „Национална кардиологична болница“, 
София

11:00 – 11:10 
Сравнително проучване на интра- и постопера-
тивно обезболяване при фрактури на хумерус и 
проксимален лакът в детската възраст
А. Атанасова, Р. Андонова 
Клиника по детска АИЛ
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, София

11:15 – 11:45
Ехографското изследване като неизменна част 
от анестезиологията, интензивното лечение и 
спешната медицина 
Б. Цонев 
Университетска болница, Солинген, Германия

11:30 – 11:45
Стратегии за алвеоларен рекрутмънт при лапа-
роскопска хирургия: изследване на три различ-
ни протокола 
К. Филипова, М. Абрашева, Е. Одисеева, Н. Петров, С. 
Асов – КАИЛ, ВМА, София

11:45 – 12:30

WORKSHOP 

АНЕСТЕЗИЯ ПОД УЛТРАЗВУКОВ КОНТРОЛ
ULTRASOUND-GUIDED ANESTHESIA

Елени Мока 
Патрик Нарши 
ESRA

11:45 – 12:00 
Значение на стойностите на сатурацията на 
смесената венозна кръв и средното артериално 
налягане при големи коремни операции , като 
допълнителен миниинвазивен мониторинг.
Т. Тодоров, УМБАЛ „Еврохоспитал“, Пловдив
12:15 – 12:40
ГЛОБАЛ МЕД – ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Automatic selection, adaptation of ventilation 
and weaning. Нововъведения в дихателната 
терапия и анатомичен протокол за обдишване 
в сериите Bellavista на IMT Medical 
Проф. Дейвид Линтън
Ръководител на Катедра по интензивно
лечение
Университетска болница „Хадаса“ 
Йерусалим, Израел

СЕСТРИНСКА СЕСИЯ

МОДЕРАТОРИ: 
Д-Р СИБИЛА МАРИНОВА
СТ. М. С. МАРИАНА ДОБРЕВА

12:30 – 12:45 
Отношения и проблеми при общуване на меди-
цинската сестра и пациента в реанимация 
Д. Йорданова
КАИЛ, ВМА, София

12:40– 13:00
Кониотомия в момент на безалтернативност
И. Цанова
Завеждащ интензивно лечение и поликлиника
за малигнена хипертермия 
Клиника по анестезиология и интензивно
лечение Кристофорус клиники, Косфелд,
Германия

12:45 – 13:00
Неблагоприятни влияния върху соматичния 
статус по време на анестезия при пациентите в 
лапароскопската хирургия
Е. Георгиева 
КАИЛ, ВМА, София
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13:00 – 14:00 ОБЯД 

5 ОКТОМВРИ (СЪБОТа)
Зала 1 Зала2
МОДЕРАТОРИ:
ПРОФ.  Н. ПЕТРОВ 
Д-Р Е. КЪРЖИН

МОДЕРАТОРИ:
Д-Р С. МАРИНОВА
СТ. М. С. М. ДОБРЕВА 
СЕСТРИНСКА СЕСИЯ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

14:00 – 15:00 

СИМПОЗИУМ НА PFIZER
Предизвикателства пред антимикробната тера-
пия при пациенти на интензивно лечение
Доц. И. Гергова
Лаборатория „Микробиология” 
Катедра „Микробиология и вирусология”, ВМА 

Zavicefta – ефективното оръжие срещу нара-
стващата резистентност на грам-отрицателните 
микроорганизми към антимикробни средства 
Чл.-кор. проф. Н. Петров, дмн
КАИЛ, ВМА

14:00 – 14:30
BBRAUN - ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Правилни сестрински практики за превенция 
на MRSA и инфекции свързани с медицинското 
обслужване (ИСМО). Деколонизация и деконта-
минация на пациенти
К. Димитрова, Ст. м.с., 
Отделение по изгаряния
Военноморска болница, Варна
14:30 – 14:45
Емболизация – иновативен метод за лечение на 
мозъчни аневризми. Роля на анестезиологична-
та сестра
Р. Шанева-Семовска, С. Вулджева
КАИЛ, ВМА, София
14:45 – 15:00
Ролята на медицинската сестра за преодоляване 
на постоперативната депресия 
Е. Киркова, Л. Маринова  
Ст. м. с., Пета МБАЛ, София

15:00 – 15:30
BBRAUN - ПРЕЗЕНТАЦИЯ
‘’Fast-track’’спинална анестезия с 2% хипер-
барен Прилокаин.  Нови възможности за 
еднодневната хирургия.
В. Власаков
ОАИЛ, МБАЛ „Св. Анна“, Варна

15:15 – 15:30
Донорски ситуации. Място и роля на медицин-
ската сестра в ОАИЛ при кондициониране на 
донор
Т. Георгиева Ст. м.с., 
ОАИЛ, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, 
В. Търново

15:30 – 16:00 
Traumatic brain injuries – current guidelines 
Проф. Вернер Клинглер
Директор на Клиника по анестезия, интензивна
и спешна терапия 
СРХ Клиники, Зигмаринген, Германия

15:30 – 16:00
BBRAUN - ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Предимства на автоматичната инфузионна 
терапия при пациенти на интензивно лечение
Е. Димитрова–Станкова Ст.  м. с., 
ОАИЛ, УМБАЛ „Уни хоспитал“,  Панагюрище

16:00 – 16:30 КАФЕ ПАУЗА
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5 ОКТОМВРИ (СЪБОТа)

Зала 1 Зала 2

МОДЕРАТОР: 
Д-Р Д. НИКОЛАКОВ 

МОДЕРАТОРИ:
Д-Р С. МАРИНОВА
СТ. М. С. М. ДОБРЕВА 
СЕСТРИНСКА СЕСИЯ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

16:30 – 17:00      
УНИФАРМА – ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Когнитивни нарушения при обща анестезия и 
невропротекция със Citicoline (Somazina)
Р. Калпачки, Д. Николаков
Клиника по нервни болести, 
Отделение по анестезиология и интензивно лече-
ние, УМБАЛ “Св. Анна”, София

16:30 – 16:45
VAC – съвременно лечение на трудно заздравя-
ващи рани
Р. Шанева – Семовска
КАИЛ, ВМА, София
16:45 – 17:00
Оценка на болката. Следоперативно обезболя-
ване – роля на медицинската сестра 
И. Ефремова, В. Шкойнарова
КАИЛ, ВМА, София

5 ОКТОМВРИ (СЪБОТа)
ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Зала 3
17:00 – 18:00 
МОДЕРАТОРИ: 

Д-Р Е. КЪРЖИН, Д-Р К. ПЕНЧЕВ

Регионална анестезия при пациентка с фрактура на проксимален хумерус - клиничен случай 
В. Димов, Е. Одисеева, Е. Кържин, Й. Петрова, Н. Петров
КАИЛ, ВМА, София

Ултразвук-навигирана блокада на n. cutaneus femoris lateralis за постоперативно обезболяване на 
пациенти след операция по повод фрактури в областта на големия трохантер на бедрената кост
Д. Генджелиев, Б. Андреев, П. Величков
Клиника по интензивно лечение, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София 

Остра рабдомиолиза след консумация на пъдпъдъци (котурнизъм)
П. Загорчев, Р. Цветкова, МБАЛ „Шумен“ 

Изследване ефекта на контролирана хипотония върху следоперативната когнитивна функция 
при пациенти, подложени на ендоскопска транссфеноидна хипофизна хирургия 
Лерзан Нихат Доган, Н. Маммадов, О. Маммадов, А. Али, И. Акънджъ
Отделение за интензивно лечение, Болница Аджъбадем Алтунизаде, Истанбул, Турция 

Burkholderia cepacia complex - или можем ли да победим непобедимото?
Д.Гурдев, Е. Дарабанова, А. Войчев, Д. Димитров, А. Балинов, Чавдарова 
ОАИЛ, УМБАЛ „ПЪЛМЕД“, Пловдивw



21-ВИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

20 НАУЧНА ПРОГРАМА

Case report: 16-годишно момче с муковисцидоза, планирано за херниопластика. Особености на 
периоперативното поведение
Г. Петкова, Ч. Стефанов, И. Минев, Г. Павлов, А. Хадзиянис
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив

Клиничен случай на спинална анестезия с паравертебрален достъп при пациент с детска цере-
брална парализа, при перкутанна нефролитотрипсия 
А. Соколов, К. Ганчева, Н. Петров, Д. Томова, Е. Одисеева 
КАИЛ, ВМА, София 

Авиомедицински транспорт на пациент с огнестрелно гръдно нараняване – клиничен случай 
К. Пенчев, С. Асов, Е. Кържин, Д. Йорданов, Е. Одисеева, Н. Петров
КАИЛ, КГХ, ВМА, София 

Синдром на Ehlers-Danlos при петнадесетгодишен пациент – клиничен случай 
Д. Казаков, Г. Павлов, К. Чифлигаров, В. Стоилов, Е. Митковски, Д. Василев, Ч. Стефанов
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги“, КАСИМ, МУ – Пловдив 

Синдром на дисеминирана интравазална коагулопатия в напреднала възраст – предизвикател-
ство пред съвременното интензивно лечение 
Д. Полякова, Е. Кържин, Н. Петров, Е. Одисеева 
КАИЛ, ВМА, София

Практически опит с тромбеластометрия (ROTEM) в детска реанимация 
Б. Младенов, Х. Христов, Р. Андонова, Х. Пседерски
Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София 

Стратегия и принципи на обезпечаване на безопасно преливане на кръв и кръвни съставки 
Р. Попов
Център по трансфузионна хематология, ВМА, София

Лечение на вентилатор-асоциирана пневмония при имуносупресиран пациент с пролонгирана 
инфузия на меропенем + инхалаторен амикацин – клиничен случай 
П. Иванова, Н. Младенов, В. Платиканов
КАСИМ, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

Новости в медицинското образование. Симулационна медицина
К. Илиева, А. Занев, С. Джемал, Н. Младенов, Д. Личев, П. Иванова, В. Платиканов
КАСИМ, МУ-Варна, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

Анестезия при редки заболявания: Синдром на Zellweger 
Е. Кържин, В. Димов, К. Филипова, Д. Дончев, Е. Одисеева, Н. Петров
КАИЛ, Клиника УНГ, ВМА, София 
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Аmputation and phantom  limb pain. The effect of continuous peripheral nerve block
Fyrfiris N, Magklari Ch, Stefanova S, Beneis N, Chryssi M, Poulopoulou S
Anesthesiology Department and Pain Therapy, Oncology Hospital of Athens “Agios Savvas”, Greece 
 
Chronic pain management in people with hearing and visual disorders
Magklari Ch, Fyrfiris N, Stefanova S, Micha G, Beneis N, Poulopoulou S

PSOAS compartment block: epidural spread of local anesthetic using the chayen approach
Magklari Ch, Fyrfiris N, Stefanova S, Chryssi M, Beneis N, Poulopoulou S

Injury of the inferior alveolar nerves bilaterally following dental implant placement: a case report
Fyrfiris N, Magklari Ch, Micha G, Stefanova S, Mpourazani M,  Poulopoulou S

Interventional cancer pain management: a case report 
Fyrfiris N, Magklari Ch, Stefanova S, Micha G, Beneis N, Poulopoulou S

PECS block in breast surgery
Fyrfiris N, Magklari Ch, Stefanova S, Katsohiraki M, Beneis N, Poulopoulou S

Prevention of phantom limb pain using continuous peripheral nerve block: case report
Magklari Ch, Fyrfiris N, Stefanova S, Beneis N, Chryssi M, Poulopoulou S

Procedural pain management in cancer patients: case report
Fyrfiris N, Stefanova S, Magklari Ch, Mpourazani M, Micha G, Poulopoulou S

Николаос Фирфирис
Катедра по анестезиология и терапия на болката, Онкологична болница „АгиосСавас“,
Атина, Гърция

18:30 – 21:00  ВЕЧЕРЯ (основен ресторант)

22:00  ЗАКРИВАНЕ НА КОНГРЕСНАТА СЕСИЯ С ПРОГРАМА В КЛУБ VIVA
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21ST NATIONAL CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

3 – 6 OCTOBER 2019 
 SOL NESSEBAR RESORT, NESSEBAR, BULGARIA

3 OCTOBER 2019 (THURSDAY)
12:00 – 18:00          
19:00                       
20:00 – 22:00

REGISTRATION AT SOL NESSEBAR PALACE
OPENING CEREMONY AT VIVA CLUB
WELCOME PARTY – DINNER AT THE MAIN 

4 OCTOBER 2019 (FRIDAY)
Hall 1 Hall  2 
MODERATORs: 
Y. GUETSOV, MD
M. POPOVa, MD

MODERATORs:
R. MaRINOVa, MD
M. NENKOV, MD

08:30 – 09:00

Intraoperative blood pressure management: what is 
the optimal blood pressure?

Bernd Saugel, MD, EDIC
Professor
Department of Anesthesiology
Center of Anesthesiology and Intensive 
Care Medicine
University Medical Center Hamburg-Eppendorf, 
Germany

08:30 – 08:45
Some aspects of post-operative effects of anesthe-
sia and the influence of emotional experiences of 
trauma of the change in the cognitive capacity of 
the patient - clinical observation.
M. Nenkov, V. Donkina
Department of Anesthesiology and 
Intensive care, Military medical academy, Sofia 
Centre for Psychological and Non-Medical Care, 
National Hematology Hospital, Sofia
08:45 – 09:00 
Neuraxial and general intravenous anesthesia – 
frequency of postoperative delirium in geriatric pa-
tients following trauma surgery
Pl. Neychev, P. Petrov, S. Simeonov, Vl. Bodurova, 
St. Milanov
Department of Anaesthesiology and CPR 
in Orthopaedics and Traumatology, Pirogov 

09:00 – 09:15  
Dramatic heart failure in patient with antiphospho-
lipid syndrome after heart surgery - a case report
M. Petrov 
Anesthesiology and Intensive Care Unit, 
AcibademCityClinic, Sofia

09:00 – 09:15
ICU delirium-strategies for prevention and manage-
ment
R. Marinova, A. Temelkov, P, Hubenova
ICU, Alexandrovska Hospital, Sofia

09:15 – 09:30 
Use of a monoclonal antibody - Idarucizumab for 
the control of hemorrhagic complications with 
direct oral anticoagulant therapy - Dabigatran
K. Feraliev, E. Krumova, N. Ramshev, Z. Ramsheva, 
K. Ramshev
Department of Cardiology, Intensive Care and 
Internal Diseases – Intensive Therapy Unit 
Military Medical Academy, Sofia 

09:15–09:30 
Combined regional anesthesia in trauma patients 
– excellent results even in 99-year-old patient. Case 
report
S. Asov, N. Petrov, K. Penchev
Department of Anaesthesiology and Intensive Care, 
Military Medical Academy, Sofia
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09:30 – 09:45  
Perioperative management in patients on antico-
agulants and antiplatelets
A. Chatzigiannis, H. Minovski, G. Petkova, 
Ch. Stefanov, Department of Anesthesiology and 
Intensive Care, University hospital “St. George” - Plovdiv

09:30 – 09:45
Algorithm and checklist for the application of lipid 
solutions in acute toxicity 
P. Zagorchev
Emergency Department, Shumen Multi-profile 
Active Treatment Hospital, Shumen

09:45 – 10:00 
Heparin-induced thrombocytopenia after aorto-
coronary bypass, mitral valve prosthesis and in-
tra-aortic balloon pump - Clinical case report
B. Mihalkova, L. Bakalivanov
Cardiovascular Anesthesia and Intensive Care Unit
UMHAT “National Heart Hospital”, Sofia

09:45 – 10:00
Antioxidant therapy through the application of high 
doses of vitamin C in massive burn injuries and oth-
er critical conditions 
M. Lyubomirov, E. Alexiev, B. Radoslavova, 
D. Tancheva
Department of Anesthesiology and Intensive Care, 
Burns and Plastic Surgery Department Emergency
Medicine Hospital “N. I. Pirogov”, Sofia

10:00 – 10:30  COFFEE BREAK
4 OCTOBER 2019 (FRIDaY)

Hall 1 Hall 2
MODERATORs:  
PROF. HR. BOZOV
V. VLASSAKOV, MD

MODERATORs: 
ASSOC. PROF. N. YORDANOV 
V. DIMOV, MD

10:30 – 11:00
The cardiac anesthetist as echo navigator in Mitra-
Clip implantation 
Y. Guetsov
Acibadem CityClinic, Sofia, Bulgaria

10:30 – 10:45
Uncontrolled cancer pain as an indication for emergency 
hospitalization
Assoc. Prof. Dr. Nikolai Yordanov
Integral Cancer Center - Vratsa; Palliative Care Unit
Department of Clinical and Medical and Biological 
Sciences Medical University – Sofia – Vratza Branch

10:45 – 11:00 
Behind the curtain- the cardiac anesthetist’s role as 
echocardiographer
Y. Guetsov
Acibadem CityClinic, Sofia, Bulgaria

10:45 – 11:00 
Pain management at “Sveta Marina” University Hos-
pital, Varna
Z. Ivanova, M. Neykova, V. Platikanov
Anesthesiology and Intensive Care Clinic „ St. Marina” 
University Hospital, Varna, Bulgaria

11:00 – 11:15
Personalized hemodynamic management in the 
operating room 
K. Boutchkova, B. Saugel 
Department of Anaesthesiology, Center of   Anaesthesiology  
and Intensive Care Medicine, University Medical Center 
Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany

11:00 – 11:15 
Impact of pоstoperative epidural placement on 
stress response in patients undergoing urologycal 
surgery
P. Hubenova, R. Marinova, A. Temelkov, D. Subev
Department of Anesthesiology and Intensive Care, 
Alexandrovska University Hospital 

11:15 – 11:30 
Vasopressin in sepsis 
Prof Dr. Andrijan Kartalov
TOARILUC , Clinical Center Skopje, Macedonia

11:15 – 11:30 
Place of anabolic steroids in clinical nutrition in el-
derly patients in intensive care unit – clinical cases
D. Polyakova, L. Kancheva, N. Petrov, E. Odiseeva
Department of Anesthesiology and Intensive Care 
Military Medical Academy, Sofia
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   11:30 – 11:45
Assessment and comparison of central venous 
pressure and SVV (Stroke Volume Variation) in 
major liver surgery 
A. Dinova, G. Djarov, Ch. Stefanov, T. Todorov, N. Belev, R. 
Penkov, P. Krastev 
Department of Anesthesiology and Intensive Care 
Department of Surgery 
Eurohospital, Plovdiv; “Sv. Georgi” Hospital, Plovdiv

11:30 – 11:45

Nutritional therapy in patients with cancer cachexia 
in the context of the concept of palliative care

K. Paskov, Hr. Bozov, Pr. Tomova
Complex Oncology Center - Burgas, Department of
Medical Oncology, Palliative Care Sector, Burgas

11:45 – 12:00
Updated guidelines in the treatment of trauma with 
massive bleeding 
R. Andonova, B. Mladenov, B. Zdravkov
Pediatric Intensive Care Unit, Emergency 
Medicine Hospital “N. I. Pirogov”, Sofia

11:45 – 12:15
Nutrition in acute pancreatitis
Tatjana Trojik
University clinic for surgical diseases “St Naum 
Ohridski “ – Skopje,  Republic of North Macedonia

12:00 – 12:15
Association between glucose variability and sepsis 
severity
A. Prodanov, G. Pavlov, V. Stoilov, D. Kazakov, 
E. Mitkovski, D. Vasilev, Ch. Stefanov
Department of Anesthesiology and Intensive Care 
Medicine, Sv.Georgi” Hospital, Plovdiv

12:15 – 12:30

DISCUSSION

12:15 – 12:30 
Hyperglycemia in intensive care unit - incidence 
and prognosis
A. Prodanov, G. Pavlov, V. Stoilov, D. Kazakov, 
E. Mitkovski, D. Vasilev, Ch. Stefanov
Department of Anesthesiology and Intensive Care 
Medicine, „Sv.Georgi”Hospital, Plovdiv

12:15 – 12:45

Sepsis fast-tracks and fast AST – can we improve 
outcomes and reduce antibiotic burden? 

Mauro D’Amora, MD, PhDMed 
Division of Cardiac Resuscitation,
Cardiovascular Anesthesia and Intensive Care 
San Carlo Hospital (Potenza) Italy

12:30 – 13:00
BAXTER PRESENTATION
PRISMAFLEX – unlimited possibilities

13:00 – 14:00 LUNCH

4 OCTOBER 2019 (FRIDaY)
Hall 1 Hall 2
MODERATORS:
PROF. TEMELKOV
S. MARINOVA, MD

MODERATORs:
aSSOC. PROF. M. BElITOVa 
P. HUBENOVa, MD

14:00 – 14:15 
Renal transplantation – anesthesia and intensive 
therapy
A. Temelkov, R. Marinova 
Department of Anesthesiology and Intensive Care, 
Alexandrovska University Hospital, Sofia 

14:00 – 14:15  
Advanced airway management: alternative 
techniques review
O. Shportko, R. Marinova, P. Hubenova, B. 
Dimitrova, A. Temelkov
ICU, Alexandrovska University Hospital, Sofia
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14:15 – 14:30 
Brain death and organ donation – terminology, 
legal framework, organisation
S. Marinova
Department of Anesthesiology and Intensive Care 
“Dr Stefan Cherkezov” General Hospital, Veliko Tarnovo, 
Bulgaria

14:15 – 14:30  
Two maneuvers of emergent percutaneous 
dilatative tracheostomy in life-threatening 
conditions 
D. Nikolakov, M. Georgieva, V. Velchev, M. Atanassova, B. 
Pavlov, A. Stanoevski, I. Stefanovska-Zlatanov, Dept. of 
Anesthesiology and Intensive Care, University Hospital 
“St. Anna” - Sofia

14:30 – 14:45
Conditioning of donors with brain death. Specific 
points in the conversations with families of poten-
tial donors 
V. Platikanov Professor
Department of Anesthesiology and Intensive Care, 
Medical University, Varna

14:30 – 14:45 
Sarcopenia assessed by computed tomography is 
associated with high risk of malnutrition in critically 
ill patients 
E. Nesterova, O. Bronov, M. Zamyatin
National Pirogov Surgical Medical Center, 
Moscow, Russia

14:45 – 15:00

Discussion

14:45 – 15:00
General intravenous anesthesia for upper and 
lower gastrointestinal endoscopy (protocol 
sedation) - frequency and characteristics of the 
complications
P. Neychev, D. Gendjeliev, S. Milanov, G. Georgiev, 
V. Milenkova
Department of Anaesthesiology and CPR in Orthopaedics 
and Traumatology, Pirogov Emergency Hospital, Sofia

15:00 – 15:15 
Intra-extracranial bypass in giant brain aneurysms 
and chronic brain ischaemia. Anaesthesia, surgical 
technique, indications and results 
T. Spiriev, M. Milev, L. Laleva, V. Chervenkov, B. 
Kamenova,I. Stoimenov, B. Petelov, S. Ilcheva,  M. 
Simeonova, N. Mladenov, V. Nakov
Department of Neurosurgery
Department of Anesthesiology and Reanimatology 
Acibadem CityClinic Tokuda Hospital, Sofia

15:00 – 15:15
Clinical case of a cardiovascular incident in the op-
erating room during transgastric drainage of pan-
creatic pseudocyst
M. Nenkov, I. Ivanchev. Tz. Gatev. E. Odisseeva, 
N. Petrov
Department of Anesthesiology and Intensive Care
Department of Forensic Medicine
Military Medical Academy, Sofia 

15:15 – 15:30 
Abdominal compartment syndrome in intensive 
care unit 
Prof. Mirjana Shosholcheva,  D. Karadjova, 
Faculty of Medicine, University “Ss. Cyril and Methodius”, 
Skopje, Macedonia

15:15 – 15:30 
Ultrasound-guided pericapsular nerve group block 
(PENG block) for peri- and postoperative analgesia 
of the hip joint 
V. Stefanov, V. Yolov, K. Isaeva
Anaesthesiology and Intensive Care Unit
Medical Institute at the Ministry of Interior – Sofia

15:30 – 15:45
 Intensive care unit acquired muscle weakness – 
report on two clinical cases 
M. Mladenova,  M. Belitova, T. Marinov, Z. Jeleva, 
T. Ilchev
“Queen Jovanna –ISUL” Hospital, Sofia

15:30 – 15:45
I-pack block for total knee replacement as a part of 
contemporary multimodal analgesia – single-center 
retrospective study
D.  Nikolakov, V. Velchev, M. Georgieva, A. Stanoevski, 
B. Pavlov, I. Stefanovska-Zlatanov
Dept. of Anesthesiology and Intensive Care 
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15:45 – 16:00
Postanesthetic intensive care for patients with 
myasthenia gravis – complications and treatment
D. Polyakova, I. Guindeva, N. Petrov, E. Odiseeva
Department of Anesthesiology and Intensive Care 
Military Medical Academy, Sofia 

15:45 – 16:00 
Ultrasound-guided cervical paravertebral block 
with target on upper trunk of brachial plexus and 
supraclavicular nerve – prospective study
D. Nikolakov, A. Stanoevski, M. Georgieva, 
I. Stefanovska, V. Velchev, B. Pavlov 
Dept. of Anesthesiology and Intensive Care 
“St. Anna”University Hospital – Sofia

16:00 – 16:30 COFFEE BREAK

4 OCTOBER 2019 (FRIDaY)
Hall 1 Hall 2
МОДЕРАТОРИ:
PROF. CH. STEFaNOV
P. STEFaNOVSKI, MD

МОДЕРАТОРИ:
PROF. V. PlaTIKaNOV
S. aSSOV, MD

16:30 – 16:45

Severe pneumonia – What? Why? How?
Ch. Stefanov
 “St. George” Hospital Medical University - Plovdiv

16:30 – 16:45
Comparison of adductor canal block and IPACK 
block with adductor canal block alone after total 
knee arthroplasty
V. Yolov., V. Stefanov., K. Isaeva
Anaesthesiology and Intensive Care Unit
Medical Institute at the Ministry of Interior - Sofia  

16:45– 17:00

Postoperative Pulmonary Complications 
V. Vlassakov
Dept of Anesthesiology and Intensive Care, 
“St. Anna” Hospital, Varna  

16:45 – 17:00 
Efficacy of postoperative analgesia with n. cutaneus 
femoris lateralis in hip joint endoprosthesing 
P. Stefanovski,  S. Yolova, R. Shopolova, Hr. Gigov, 
S. Todorov, S. Bogdanov
Anesthesiology and Intensive Care Unit
Department of Orthopedics and Trauma Surgery  
Medical University, Pleven

17:00 – 17:15
Pneumonia caused by Legionella phneumophilla in ICU - 
diagnostic and therapeutic challenges - clinical case
V. Stoianova, V. Petrova, G. Ivanova, V. Miladinov, 
D. Tsoneva,  M. P. Atanasova
University Hospital Alexandrovska 
ICU ІІ Department, Medical University, Sofia

17:00 – 17:15
Respiratory side effects during intravenous patient-
controlled Remifentanyl for labor analgesia 
D. Karadjova, E. Ivanov, A. Sivevski, M. Zlatkova, 
S. Spasovski, K.Curlinov, V. Pop-Stefanija, J. Krstevska
University Clinic for Gynecology and Obstetrics, 
Skopje, Macedonia 

17:15 – 17:30 
Preventive measures against ventilator-associated 
pneumonia (VAP) in patients with inhalation injury
E. Alexiev, M. Lyubomirov, V. Rashkov, D. Tancheva
Dept of Anesthesiology and Intensive Care 
Burns and Plastic Surgery Department 
Emergency Medicine Hospital “N. I. Pirogov”, Sofia

17:15 – 17:30
Use of ultrasound-guided erector spinae plane 
block in bilateral mastectomy 
K. Issaeva, V. Stefanov, V. Yolov
Anaesthesiology and Intensive Care Unit
Medical Institute at the Ministry of Interior - Sofia 
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17:30 – 17:45
Assessment of ventilator-associated pneumonia 
with Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) and 
lung ultrasound
V. Stoilov, G. Pavlov, A. Prodanov, E. Mitkovski, D. Vasilev, 
D. Kazakov, Ch. Stefanov
Department of Anesthesiology and Intensive Care, 
“St. George” University Hospital, Plovdiv
Department of Anesthesiology, Emergency and Intensive 
Care Medicine, Medical University, Plovdiv

17:30 – 17:45

Case report: Patient with prolonged mechanical 
ventilation due to polymyeloradiculoneuritis

B. Dimitrova, R. Marinova, P. Hubenova, A. Temelkov
ICU, Alexandrovska Hospital, Sofia

17:45 – 18:00
Mechanical ventilation strategies for patients with 
chronic obstructive pulmonary diseases (COPD)
М. Popova, N. Petrov, E. Odisseeva, M. Marinov, 
S. Dobrev, K. Rangelova 
Department of Anesthesiology and Intensive Care 
Military Medical Academy, Sofia 

17:45 – 18:00
Anesthetic management of parturient for cesarean 
section baby delivery, with dilated cardiomyopathy and 
low ejection fraction 
K. Curlinov, A. Sivevski, S. Spassovski, D.Karadjova 
University Clinic for Gynecology and Obstetrics, 
Skopje, Macedonia 

18:00 - 21:00 DINNER 
5 OCTOBER 2019 (SATURDAY)

Hall 1 Hall 2
MODERATORS: 
PROF. CH. STEFANOV
S. LAZAROV, MD

MODERATORs: 
aSSOC. PROF. M. aTaNaSSOVa
P. ZaGORCHEV, MD

08:30 – 08:45
MALIGNANT HYPERTHERMIA 
Clinical case: Malignant hyperthermia with atypical 
course
B. Zdravkov, R. Andonova, B. Mladenov
Pediatric Intensive Care Unit, Emergency Medicine 
Hospital “N. I. Pirogov”, Sofia

08:30 – 08:45
Thoracic paravertebral block for video-assisted tho-
racic surgery for patients with unspecified pleural 
effusion
I. Stoimenov, Ts. Minchev, D. veleva, B. Petelov, 
B. Kamenova
Anestesiology and Intensive Care Unit, Thoracic Surgery 
Unit,  Acibadem CityClinic Tokuda Hospital Sofia

08:45 – 09:00
A clinical case with malignant hyperthermia 
K. Angelova, S. Lazarov, Ch. Stefanov 
Department of Anesthesiology and Intensive Care
Medical University, Plovdiv 

08:45 – 09:00
Anesthesia for hip replacement – which method is 
better for enhanced recovery surgery?
Z. Zheleva, M. Belitova T. Marinov, M. Mladenova, 
T. Ilchev
“Queen Giovanna – ISUL” University Hospital, Sofia

09:00 – 09:30
Pharmacogenetics in anesthesia - Clinical challeng-
es exemplified by malignant hyperthermia
Prof. Dr. W. Klingler, Dr. I.Tzanova
SRH Kliniken Sigmaringen
Christoforus Kliniken GmbH, Coesfeld
Germany

09:00 – 09:15
Hemodynamic effects of two regional anesthesia 
techniques for hip joint endoprosthesing – 
comparison between continuous spinal anesthesia 
with combined spinal-epidural anesthesia 
V. Petrov, D. Arabadjiev, S. Georgiev, E. Donev, Tz. 
Sokolov
Dept of Anesthesiology and Intensive Care 
Department of Orthopedics and Trauma Surgery 
“Kanev”Hospital, Rousse 
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   09:15 – 09:30

Discussion

09:15 – 09:30
Pneumocephalus after spinal anesthesia – case 
report
M. Neykova, Z. Ivanova, V. Platikanov
Anesthesiology and Intensive Care Clinic
 „St. Marina” University Hospital, Varna

09:30 – 09:45
Frequency of polymorphism on genes and their ef-
fect on the pharmacodynamics of Propofol during 
general anesthesia for hysterectomy 
Емилия Иванов, Д. Караджова, А. Сивевски,
 М. Златкова
Университетска клиника по АГ, Скопие, Македония

09:30 – 09:45
Unilateral block with reduced Marcain Heavy 
dose for ureteroscopy of patients with unilateral 
urolithiasis
G. Tomova, K. Gancheva, N. Petrov, R. Farashev, 
E. Odisseeva 
Department of Anesthesiology and Intensive care, 
Military medical academy, Sofia 

09:45–10:00 
Protein YKL-40 as a biomarker in severe traumatic 
brain injury
G. Pavlov, M. Kazakova, V. Dichev, K. Simitchiev, 
Ch. Stefanov, V. Sarafian
Department of Anesthesiology, Emergency and Intensive 
Care Medicine, Medical Faculty, Medical University, 
Plovdiv, Department of Medical Biology, Medical Faculty, 
Medical University, Plovdiv

09:45–10:00 

Central venous lines in children and neonates
B. Mladenov, H. Hristov, R. Andonova, H. Psederski
Pediatric Intensive Care Unit, 
Pirogov Emergency Hospital, Sofia

10:00 – 10:30 COFFEE BREAK

5 OCTOBER 2019 (SaTURDaY)
Hall 1 Hall 2
MODERATORS: 
PROF. N. PETROV
S. ASSOV, MD

MODERATORs: 
aSSOC. PROF. R. aNDONOVa 
V. VlaSSaKOV, MD

10:30 – 11:00
ESRA - SYMPOSIUM 

Which place for peripheral nerve catheters in 2019?
(Management of peripheral nerve catheters and 
outcome)

Patrick NARCHI
ESRA Council of Representatives
Assistant Professor 
Anesthesia Department 
Centre Clinical 
Soyaux 
France 

10:30 – 10:40 
Anatomical variations of femoral nerve vs. femoral 
artery positional patterns and their importance in 
the clinical practice – findings of ultrasound study of 
38 cases 
M. Stavrakieva, S. Georgiev, D. Arabadjieva, V. Petrov
Dept of Anesthesiology and Intensive Care 
Department of Orthopedics and Trauma Surgery 
“Kanev” Hospital, Rousse
10:40 – 10:50
Anesthesia choice for distal foot pathology consis-
tent with the postoperative analgesia
V. Dimov, Y. Petrova, E. Odiseeva, E. Kurzhin, N. Petrov
Department of Anesthesilogy and Intensive Care, 
Military Medical Academy, Sofia
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11:00 – 11:15
Regional Anesthesia and Anticoagulation 
Eleni MOKA, MD, PhD, MSc, EDRA 
Consultant Anaesthesiologist 
ESRA Treasurer
Heraklion - Crete, Greece

10:50 – 11:00 
Comparative study of regional anesthesia with popliteal 
bloc vs. general anesthesia in the pain management of 
pediatric patients subject to lower limb surgery 
E. Ivanova
Pediatric Intensive Care Unit, Emergency Medicine 
Hospital “N. I. Pirogov”, Sofia

MODERATORs: 
PROF. D. TaNCHEVa 
K. FIlIPOVa, MD

MODERATORs: 
aSSOC. PROF. R. aNDONOVa 
V. VlaSSaKOV, MD

11:15 – 11:30 

Surgical and anesthetic behaviors and challenges in 
patients with rare cardiac tumors. Clinical case of a 
patient with left ventricular papillary fibroelastoma.

L. Bakalivanov, D. Madzharov, K. Vatashki
Department of Cardiovascular Anesthesia and 
Intensive care National Cardiology Hospital, Sofia 

11:00 – 11:10 
Cоmparative study of intra- and postoperative an-
algesia in mid-humerus and proximal forearm frac-
tures in children 
A. Atanasova, R. Andonova
Pediatric Intensive Care Unit, Emergency Medicine 
Hospital “N. I. Pirogov”, Sofia
11:15 – 11:45
The echographic study as indispensable part of an-
esthesiology, intensive care and emergency medi-
cine
B. Tsonev
Department of Anaesthesiology and Intensive Care
Solingen City Hospital – Teaching Hospital of the 
University of Cologne, Germany 

11:30 – 11:45
Alveolar recruitment strategies during laparoscopic 
surgery: testing three different protocols 
K. Filipova, M. Abrasheva, E. Odisseva, N. Petrov, 
S. Assov
Department of Anesthesiology and Intensive Care
Military Medical Academy, Sofia 

11:45 – 12:30

WORKSHOP 

ULTRASOUND-GUIDED ANESTHESIA

Eleni Moka 
Patrick Narchi
ESRA

11:45 – 12:00 
Importance of the values of mixed venous oxygen 
saturation and mean arterial pressure in major ab-
dominal surgery as additional minimally invasive 
monitoring 
T. Todorov, AIC Unit, Eurohospital, Plovdiv
12:15 – 12:40
GLOBAL MED - PRESENTATION
Automatic selection, adaptation of ventilation and 
weaning
Prof. David Linton 
Director Medical Intensive Care Unit 
Department of Medicine 
Hadassah University Hospital Israel

NURSING SESSION 
MODERATORS:  
SYBILA MARINOVA, MD
MARIANA DOBREVA, HEAD NURSE 
12:30 – 12:45 
Relationships and problems of nurse – patient 
communication in the Intensive care ward
D. Yordanova
Department of Anesthesiology and Intensive Care
Military Medical Academy, Sofia 

12:40– 13:00
Cricothyroidotomy as Ultima Ratio in case of 
emergency
Irene Tzanova, MD 
Chief of Department of Intensive Care and 
Malignant Hyperthermia Unit
Member of the German MH Hotline 
Christoforus Kliniken GmbH, Coesfeld, Germany

12:45 – 13:00
Adverse effects of laparoscopic surgery on patients 
under anesthesia 
E. Georgieva 
Department of Anesthesiology and Intensive Care
Military Medical Acad emy, Sofia
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   13:00 – 14:00 LUNCH

5 OCTOBER 2019 (SaTURDaY)
Hall 1 Hall 2
MODERATORs:
PROF. N. PETROV 
E. KURZHIN, MD

MODERATORs:
S. MaRINOVa, MD
M. DOBREVa, HEaD NURSE 
NURsING sEssION – CONTINUED

14:00 – 15:00 

PFIZER sYMPOsIUM

Antimicrobial therapy challenges in intensive care 
unit patients 
Assoc. Prof. I. Gergova 
Microbiology Laboratory  
Department of Military Epidemiology and Hygiene 
Military Medical Academy, Sofia  

ZAVICEFTA – efficient weapon against the growing 
resistance of gram-negative microorganisms to 
antimicrobial agents
Prof. N. Petrov, DMSc 
Department of Anesthesiology and Intensive Care 
Military Medical Academy, Sofia 
 

14:00 – 14:30
BBRAUN – PRESENTATION 

Good nursing practice for the prevention of MRSA 
and health care-associated infections. Decoloniza-
tion and decontamination of patients 
K. Dimitrova 
Head Nurse, Burns Unit
Naval Hospital, Varna
14:30 – 14:45
Embolization – innovative method for the treatment 
of brain aneurisms. Role of the nurse
R. Shaneva-Semovska
Department of Anesthesiology and Intensive Care
Military Medical Academy, Sofia
14:45 – 15:00
The role of the nurse to reduce the postoperative 
depression
E. Kirkova, L. Marinova, V. Stoyanova
Department of Anesthesiology and Intensive Care, 
Fifth City Hospital, Sofia
Department of Anesthesiology and Intensive Care, 
Alexandrovska University Hospital, Sofia

15:00 – 15:30
BBRAUN – PRESENTATION 
Fast-track spinal anesthesia with 2% hyperbaric 
Prilocaine. New opportunities for the outpatient 
surgery
V. Vlassakov
Anesthesiology and Intensive Care Unit 
“St. Anna” Hospital, Varna

15:15 – 15:30
Donor situations. Role of the nurse in donor 
situations. Role of the nurse in donor conditioning 
at intensive care units 
T. Georgieva, Head Nurse, 
Department of Anesthesiology and Intensive Care
“Dr Stefan Cherkezov” General Hospital, 
Veliko Tarnovo 

15:30 – 16:00 
TRAUMATIC BRAIN INJURIES – CURRENT 
GUIDELINES 
Prof. Dr. Med. Werner Klingler 
Director Anesthesia, Intensive Care and Emergency 
Medicine Head of the German Malignant Hyperthermia 
Hotline SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen Germany

15:30 – 16:00
BBRAUN – PRESENTATION
Advantages of automated infusion systems in 
intensive care patients 
E. Dimitrova – Stankova
Head Nurse, Department of Anesthesiology and 
Intensive Care, Uni Hospital, Panagyurishte, Bulgaria 

16:00 – 16:30 COFFEE BREAK
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5 OCTOBER 2019 (SaTURDaY)

Hall  1 Hall  2

MODERATOR: 
D. NIKOlaKOV, MD

MODERATORs:
S. MaRINOVa, MD
M. DOBREVa, HEaD NURSE 
NURsING sEssION – CONTINUED

16:30 – 17:00      

UNIPHARMA – PRESENTATION 
Cognitive impairment by general anesthesia and 
neuroprotection with Citicoline (Somazina)
R. Kalpachki, D. Nikolakov
Department of Nervous Diseases 
Department of Anesthesiology and Intensive Care 
“St. Anna” Hospital, Sofia 

16:30 – 16:45
Vacuum-Assisted Closure (VAC) - a modern treatment 
of acute slow healing wounds
R. Semovska 
Department of Anesthesiology and Intensive Care, 
Military Medical Academy, Sofia 
16:45 – 17:00
Pain assessment. Postoperative analgesia – role of 
the nurse 
I. Efremova, V. Skoynarova
Department of Anesthesiology and Intensive Care, 
Military Medical Academy, Sofia

5 OCTOBER 2019 (SaTURDaY)
POSTER SESSION

Hall  3
17:00 – 18:00 
MODERATORs: 

E. KURZHIN, MD                     K. PENCHEV, MD

Clinical case of regional anesthesia in patient with proximal humerus fracture
Dimov V., Odiseeva E. Kyrzhin E., Petrova Y., N. Petrov
Department of Anesthesiology and intensive care, Military Medical Academy, Sofia 

Ultrasound-guided blockade of n. cutaneus femoris lateralis for postoperative analgesia of patients undergo 
surgical operation for fractures in the area of the major trochanter of the femur.
D. Gendzheliev, B. Andreev, P. Velichkov
Intensive Care Unit, Emergency Medicine Hospital “N. I. Pirogov”, Sofia

Acute rhabdomyolysis after quail (Coturnix coturnix) consumption (Coturnism)  
P. Zagorchev, R. Tzvetkova 
Shumen Multiprofile Hospital, Shumen 

Investigation of the effect of controlled hypotension on cognitive functions in patients undergoing 
endoscopic transsphenoidal pituitary surgery
Lerzan Nihat Dogan,  N. Mammadov, O. Mammadov, A. Ali, I. Akıncı
General İntensive Care Unit,  Acıbadem Hospital,  Altunizade, İstanbul, Turkey
Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Istanbul , Istanbul, Turkey
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Burkholderia cepacia complex – or can we beat the unbeatable?
D. Gurdev, E. Darabanova, A. Voychev, D. Dimitrov, A. Balinov, M. Chavdarova
Department of Anesthesiology and Intensive Care, PULMED Hospital, Plovdiv

Case report: 16- years old boy, planned for hernioplastica. Special considerations around perioperative 
management.
Gergana Petkova, Chavdar Stefanov, Ivaylo Minev, George Pavlov, Andreas Chatzigiannis
KAIL,  “St. George” Hospital, Plovdiv

Clinical case of spinal anesthesia with paravertebral access in a patient with cerebral palsy subject to 
percutaneous nephrolithotripsy 
A. Sokolov, K. Gancheva, N. Petrov, D. Tomova, E. Odisseeva 
Department of Anesthesiology and intensive care, Military Medical Academy, Sofia 

Air medical transport of a patient with  chest gunshot  injury - clinical case
K. Penchev, S. Asov, E. Kurzhin, D. Yordanov, E. Odiseeva, N. Petrov
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Department of Surgery
Military Medical Academy, Sofia 

Ehlers-Danlos syndrome in a 15-year-old patient – case report
D.Kazakov, G. Pavlov, K. Chifligarov, V. Stoilov, E. Mitkovski, D. Vasilev, Ch. Stefanov
Department of Anesthesiology and Intensive Care, “St. George” Hospital, Plovdiv
Department of Anesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine, Medical University of Plovdiv

Disseminated intravascular coagulopathy in elderly patients - a challenge to the modern intensive care?
Polyakova D., Karzhin E., Petrov N., Odiseeva E.
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia 

Application of ROTEM in pediatric intensive care
B. Mladenov, H. Hristov, R. Andonova, H. Psederski
Pediatric Intensive Care Unit, Emergency Medicine Hospital “N. I. Pirogov”, Sofia

Strategy and principles for the safe transfusion of blood and blood components
Popov R., Blood Bank, Military Medical Academy, Sofia

Treatment of ventilator-associated pneumonia in imunosuppressed patient with continuous infusions of 
carbapenems + inhaled amikacin -  case report
P. Ivanova, N. Mladenov, V. Platikanov
Department of Anesthesiology and Intensive Care – MU Varna, “Sveta Marina” Hospital, Varna

Innovations in medical education. simulation-based medicine
K. Ilieva, A. Zanev, S. Dzhemal, N. Mladenov, D. Lichev, P. Ivanova, V. Platikanov 
Department of Anesthesiology and Intensive Care – MU Varna, “Sveta Marina” Hospital, Varna

Anesthetic management in rare diseases: Zellweger syndrome  
E. Kurzhin, V. Dimov, K. Filipova, D. Donchev, E. Odisseeva, N. Petrov
Department of Anesthesiology and intensive care, Military Medical Academy, Sofia 
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Аmputation and phantom  limb pain. The effect of continuous peripheral nerve block
Fyrfiris N, Magklari Ch, Stefanova S, Beneis N, Chryssi M, Poulopoulou S
Anesthesiology Department and Pain Therapy, Oncology Hospital of Athens “Agios Savvas”, Greece 
 
Chronic pain management in people with hearing and visual disorders
Magklari Ch, Fyrfiris N, Stefanova S, Micha G, Beneis N, Poulopoulou S

PSOAS compartment block: epidural spread of local anesthetic using the chayen approach
Magklari Ch, Fyrfiris N, Stefanova S, Chryssi M, Beneis N, Poulopoulou S

Injury of the inferior alveolar nerves bilaterally following dental implant placement: a case report
Fyrfiris N, Magklari Ch, Micha G, Stefanova S, Mpourazani M,  Poulopoulou S

Interventional cancer pain management: a case report 
Fyrfiris N, Magklari Ch, Stefanova S, Micha G, Beneis N, Poulopoulou S

PECS block in breast surgery
Fyrfiris N, Magklari Ch, Stefanova S, Katsohiraki M, Beneis N, Poulopoulou S

Prevention of phantom limb pain using continuous peripheral nerve block: case report
Magklari Ch, Fyrfiris N, Stefanova S, Beneis N, Chryssi M, Poulopoulou S

Procedural pain management in cancer patients: case report
Fyrfiris N, Stefanova S, Magklari Ch, Mpourazani M, Micha G, Poulopoulou S

Николаос Фирфирис
Катедра по анестезиология и терапия на болката, Онкологична болница „Агиос Савас“,
Атина, Гърция

18:30 – 21:00  DINNER (MAIN RESTAURANT)

22:00  CONGRESS CLOSING SESSION AT VIVA CLUB
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WHICH PLACE FOR PERIPHERAL NERVE CATHETERS IN 2019?

Patrick Narchi, MD
Anesthesia Department

Centre Clinical
16800- Soyaux

France
E-mail: Patrick.narchi@yahoo.fr

Postoperative analgesia may be provided with a local anesthetic infusion via a perineural catheter after initial 
regional block resolution. Pain control during mobilization is one of the principal goals after orthopedic surgery. The 
limits of iv PCA with morphine lie in the persistence of pain during mobilization. Nerve catheters are now be used in the 
outpatient setting with the availability of portable infusion pumps. Continuous nerve blocks offer the potential benefits 
of prolonged analgesia with fewer side effects, greater patient satisfaction, and faster functional recovery after surgery.

Peripheral regional techniques offer more targeted and limited sensory and motor block than epidural analgesia 
and have less risk of catastrophic complications such as spinal hematomas and abscesses. Many comparative studies 
have shown the significantly higher effectiveness of nerve catheters compared to PCA morphine after orthopedic 
surgery. The main nerve catheters used in practice are the interscalene, popliteal, femoral and paravertebral.

Despite the tremendous interest in nerve blocks in anesthesia practice, the use of nerve catheters remains very 
limited. This is due to the fact that they require special skill, can be dislodged on ward, require nurse training prior to 
their use on surgical wards but also carry their own complications which are exceptional but can be very serious: deep 
infections, sepsis and postoperative fall.

We observed in the last decade an increasing number of local anesthetic wound infiltration studies (with or without 
catheters) after lower limb joint surgery. These techniques are clinically effective, simple to use, reliable and avoid the 
risk of fall due to residual motor block which can be observed after peripheral nerve blocks.  Indeed, most patients are 
capable of mobilizing 4–6 h after surgery.
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ХЕМОДИНАМИЧНИ ЕФЕКТИ НА ДВЕ ТЕХНИКИ НА РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ТАЗОБЕДРЕНО 
ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ – СРАВНЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ С КАТЕТЪР И КОМ-

БИНИРАНА СПИНАЛНА-ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ

Вл. Петров*, Д. Арабаджиева*, Св. Георгиев**, Е. Донев**, Цв. Соколов**
* Отделение по анестезиология и интензивно лечение

** Клиника по ортопедия и травматология
УМБАЛ „Канев“ АД – гр. Русе

Обосновка. Интраоперативната хипотония при пациенти с фрактура на бедрената шийка, подложени на 
тазобедрено ендопротезиране, е свързана с по-висока ранна следоперативна смъртност, независимо от вида 
анестезия – обща или регионална. [1]

Цел. Да сравним хемодинамичните ефекти на две техники на регионална анестезия – продължителна спи-
нална анестезия с катетър (ПСА) и комбинирана спинална-епидурална анестезия (СЕДА) – при пациенти с фрак-
тура на бедрената шийка, подложени на тазобедрено ендопротезиране.

Материал и методи. Две групи пациенти, представени за ендопротезиране на тазобедрената става, са 
получили ПСА (41 пациенти) или СЕДА (45 пациенти). За ПСА са прилагани техниката „катетър върху иглата“ 
(Spinocath, B.Braun) при 22 пациенти или „катетър през иглата“ (IntraLong, Pajunk) при 19 пациенти. Сравнявани 
са началната и общата доза на локален анестетик (0.5% Bupivacaine при всички пациенти) приложени спинално, 
честотата на хемодинамичните усложнения и общият интраоперативен обем венозни вливания.

Резултати. При пациентите с ПСА средната начална доза локален анестетик е 1.43 ± 0.32 ml, а в групата със 
СЕДА 2.42 ± 0.48 ml. Стойностите на обема интраоперативни венозни вливания са съответно 1 738.18 ± 585.1 
ml и 2 354.81 ± 738.19 ml. Разликите в двата показателя са статистически значими. Няма статистически значима 
разлика в общата доза локален анестетик, приложен интратекално: в групата с ПСА тя е 2.648 ± 0.864 ml, а в 
група СЕДА е равна на началната доза. Хипотония е регистрирана при 12 пациенти в група ПСА (29.27%) и при 
32 пациенти от група СЕДА (71.11%).

Изводи. При използване на ПСА настъпват статистически значимо по-малко хемодинамични усложнения 
в сравнение със СЕДА. ПСА позволява да се поддържа стабилна хемодинамика с по-малък обем интраопера-
тивни инфузии. Поради по-благоприятния за пациентите хемодинамичен профил, продължителната спинална 
анестезия с катетър може да бъде стандартна регионална анестезионна техника при високорискови пациенти, 
подложени на тазобедрено ендопротезиране. 

Библиография.
1. S. M. White, I. K. Moppett, R. Griffiths et all. Secondary analysis of outcomes after 11,085 hip fracture 

operations from the prospective UK Anaesthesia Sprint Audit of Practice (ASAP-2). Anaesthesia 2016, 71, 506–514.
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АНАТОМИЧНИ ВАРИАНТИ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ N. FEMORALIS И A. FEMORALIS И 
ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА – РЕЗУЛТАТИ ОТ УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

38 ПАЦИЕНТИ

М. Ставракиева*, Св. Георгиев**, Д. Арабаджиева*, Вл. Петров*
* Отделение по анестезиология и интензивно лечение

** Клиника по ортопедия и травматология
УМБАЛ „Канев“ АД – гр. Русе

Обосновка. Блокът на бедрения нерв е един от най-често използваните в ортопедията и травматологията 
при операции на долните крайници. Когато блокът се извършва от опитен лекар, честотата на успех при 
използване на невростимулатор и ултразвук е сравнима [1]. Неуспешният блок може да се дължи на различни 
анатомични варианти в разположението на n. femoralis [2].

Цел. 1. Да проучим с помощта на ултразвук взаимоотношенията между a. femoralis и n. femoralis в зоната, 
препоръчвана за извършване на блок на бедрения нерв. 2. Да сравним получените резултати с налични в 
специализираната литература точки за пункция, основани на анатомични ориентири (пулсациите на a. femoralis, 
ингвиналната гънка и lig. inguinale).

Материал и методи. При 38 възрастни пациенти (9 мъже и 29 жени), представени за оперативно лечение 
на пертрохантерни фрактури на бедрената кост, с помощта на ултразвук са изследвани взаимоотношенията 
между a. femoralis и n. femoralis. Измервано е разстоянието от средата на артерията до средата на нерва, от 
латералната страна на артерията до латералния край на нерва и широчината на нерва.

Резултати. При тези пациенти средното разстояние от средата на артерията до средата на нерва е 1.19 ± 
0.32 cm, а от латералната страна на артерията до латералния край на нерва – 1.51 ± 0.29 cm. Средната широчина 
на бедрения нерв е била 0.97 ± 0.2 cm. При всички пациенти е извършен успешен блок на бедрения нерв без 
използване на невростимулатор.

Изводи. При липса на ултразвук, на нивото на ингвиналната гънка и ориентир средата на пулсациите на 
a. femoralis, точката за въвеждане на пункционната игла е на 1.0-1.5 cm латерално от пулсациите на артерията, 
а при ориентир латералната стена на артерията – на 0.5-1.0 cm от нея. Считаме, че при блок на n. femoralis, 
добавяне на невростимулация към ултразвуковата идентификация на нерва не подобрява резултатите [3].

Библиография.
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ЕХОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ КАТО НЕИЗМЕННА ЧАСТ ОТ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯТА, ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ 
И СПЕШНАТА МЕДИЦИНА

Борислав Цонев
Клиника по анестезиология и интензивно лечение 

Mногопрофилна болница на град Солинген, 
Учебна база на Университетската болница на град Кьолн, Германия

В презентацията обзор със заглавие „Ехографското изследване като неизменна част от анестезиологията, интен-
зивното лечение и спешната медицина“  имам за цел да представя на участниците в конгреса значението, възмож-
ностите и перспективите на ехографията в нашата специалност. 

В увода на презентацията се дефинира понятието Point of care Ultrasound (POCUS)  или Фокусирана Сонография. 
Представя се ключовата роля на този тип изследване  за по-добрата диагностика и лечение на критично болните па-
циенти. Подчертават се растящите възможности на ехографската апаратура и нуждата от обучение за работата с нея.  

В основната част от презентацията се разглеждат възможностите, ползите и предимствата на Фокусираната Со-
нография (POCUS) в трите основни подспециалности, като се цитират актуалните международни консенсуси, прото-
коли и значими проучвания. 

В областта на анестезиологията се обръща особено внимание на ехографския контрол при труден и рисков 
съдов достъп. Цитират се международни препоръки и опит. Излага се ролята на POCUS при диагностика на тромбози 
и съдови аномалии. 

В изложението за интензивно лечение и спешна медицина се представя водещо проучване, демонстриращо ка-
тегорично значението на структурираното Фокусирано Ехографско Изследване при леглото на болния за определяне 
и повлияване на спешната терапия.

Следва представяне на пример за такъв POCUS протокол, съдържащ в себе си световно утвърдените и основа-
ни на доказателства препоръки за белодробна сонография, коремна сонография (Е-FAST)  и спешна трансторакална 
ехография FEEL. 

В заключението се изтъква необходимостта от прилагане на Фокусираната Ехография в ежедневната ни клинич-
на практика, както и основната роля на обучението на лекарите в този тип изследване за постигане на оптимални 
резултати в диагностиката и лечението на критичноболните пациенти. 

THE ECHOGRAPHIC STUDY AS AN INDISPENSABLE PART OF ANESTHESIOLOGY, INTENSIVE CARE AND EMERGENCY 
MEDICINE
Borislav Tsonev

Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine
Solingen City Hospital, Germany

Teaching Hospital to the University of Colonge, Germany

In the presentation „The Echographic Study as Indispensable Part of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency 
Medicine“ I am aiming to present to the congress participants the importance, opportunities and prospects of echography 
in our specialty.

The introduction defines the concept of Point of Care Ultrasound (POCUS). Presented is the key role of this type of study 
for the better diagnosis and treatment of critically ill patients. The growing possibilities of echographic equipment and the 
need for training to work with it are emphasized.  

The main part of the presentation looks at the possibilities, benefits and advantages of the focused sonography (POCUS) 
in the three main subspecialties, quoting current international consensus, protocols and key studies.

 In the part of Anesthesiology, special attention is paid to echographic control in case of difficult and risky vascular access. 
International recommendations and experiences are cited.  Exposed is the role of POCUS in the diagnosis of thromboses and 
vascular abnormalities.

The exhibition for intensive care and emergency medicine presents a leading study, demonstrating categorically the 
importance of the structured focused echographic examination in the patient‘s bed for determining and influencing the 
emergency therapy.

Follows an example of such POCUS protocol, containing globally established and evidence-based recommendations for 
pulmonary sonography, abdominal sonography (e-FAST) and emergency transthoracic ultrasonography (FEEL). 

The conclusion emphasizes on the need to implement the focused echography in our daily clinical practice, as well as 
the main role of the training of physicians in this type of study to achieve optimum results in the diagnosis and treatment of 
critical patients.
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IPACK БЛОК КАТО ЧАСТ ОТ СЪВРЕМЕННАТА МУЛТИМОДАЛНА АНАЛГЕЗИЯ ПРИ ПРОТЕЗИРАНЕ НА КОЛЯННА 
СТАВА

Димитър Николаков, Веселин Велчев, Мария Георгиева, Мария Атанасова,
Александар Станоевски, Борислав Павлов, Ивана Стeфановска-Златанов

Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, УМБАЛ Св. Анна - София
УВОД
Ендопротезирането на коленни стави, макар и станала рутинна, все още е свързана със силна постоперативна болка, 

което от своя страна води до късно раздвижване, незадоволителна физиотерапия и забавено болнично изписване. След 
като беше въведен в клиничната практика преди около 10 години, IPACK блока все още не е проучен напълно. Нашата 
хипотеза е, че той може да бъде част от една ефективна мултимодална аналгезия.

МЕТОДИ И РЕЗУЛТАТИ
За период от 6 месеца бяха оперирани 102 болни. Те бяха разделени в 2 групи; Група 1 получи IPACK + феморален 

блок, а Група 2 – само феморален блок. Оценка на болката се извършваше посредством Визуалната аналогова скала (ВАС) 
на 8, 12, 24 и 48 час след края на операцията. Освен това на вторият следоперативен ден се измерваше ъгълът, при който 
пациентите могат да свият коляното си без допълнитела помощ. На третият ден се измерваше разстоянието което могат 
да извървят без допълнителен дискомфорт. ВАС скорът при покой на 8, 12 и 24 час показа значително по-добри стойности 
в Група 1 сравнение с Група 2. Резултатите при теста с повдигане на крака показаха отново по-добри резултати в Група 1 с 
близо 10 градуса. Подобни са и резултатите с броя на стъпките на третия следоперативен ден – 9.6 срещу 7.3.

ИЗВОД
Това е един фасциален, мотор-съхраняващ блок. Притежава отличен аналгетичен ефект като допълнение към някои 

от предните достъпи за блокиране на феморалния нерв.

IPACK BLOCK FOR TOTAL KNEE REPLACEMENT AS A PART OF CONTEMPORARY MULTIMODAL ANALGESIA – 
SINGLE-CENTER RETROSPECTIVE STUDY

Dimitar Nikolakov, Veselin Velchev, Maria Georgieva, Alexander Stanoevski, Borislav Pavlov, Ivana Stefanovska-Zlatanov
Dept. Of Anesthesiology and Intensive Care, University Hospital St. Anna - Sofia

ABSTRACT
BACKGROUND
Total Knee Replacement, although routine, is still associated with severe postoperative pain, which can lead to late movement, 

unsatisfactory physiotherapy and delayed hospital discharge. After being introduced into clinical practice about 10 years ago, the 
IPACK block has not yet been fully studied. Our hypothesis is that it can be part of an effective multimodal analgesia.

METHODS AND RESULTS 
For the period of 6 months, 102 patients were operated. They were divided in 2 groups; Group 1 received an IPACK + femoral 

block, and Group 2 - a femoral block only. Pain assessment was performed using the Visual Analog Scale (VAS) at 8, 12, 24 and 48 
hours after the end of the procedure. In addition, the second postoperative day we measured the angle at which patients could 
lift their knees without additional help. The third day we measured the distance they could walk without additional discomfort. 
The VAS at 8, 12 and 24 hour rest rates showed significantly better Group 1 vs. Group 2 scores. The results of the leg lift test again 
showed better results in Group 1 by nearly 10 degrees. Similar are the results with the number of steps on the third postoperative 
day - 9.6 vs. 7.3

CONCLUSION
This is a fascial, motor-sparing block. It has excellent analgesic effect in addition to some of the older approaches for femoral 

nerve blocking.
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КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ И НЕВРОПРОТЕКЦИЯ СЪС CITICOLINE

Доц. Росен Калпачки, 
rokalp@mail.bg,

Клиника по нервни болести
Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение “Св.Анна“, София

Д-р Димитър Николаков,
Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение

Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение “Св.Анна“, София

Следоперативните когнитивни нарушения (СОКН) са актуален проблем, предвид застаряващото население 
и увеличаващия се брой оперирани възрастни пациенти, поради дългосрочните последици и влошаване ка-
чеството на живот.  Към момента възможностите за предотвратяване на СОКН остават дискусионни и не съ-
ществува унифицирана стратегия за намаляването им. Последните клинични проучвания отчитат ползата от 
прилагането на невропротектор при възрастни пациенти с рискови фактори.

Citicoline е невропротективно лекарство с редица качества полезни при лечението на СОКН. Citicoline ста-
билизира невронната мембрана, увеличава нивата на невротрансмитерите ацетилхолин, допамин и норепи-
нефрин, ускорява резорбцията на мозъчния оток и намалява инфарктния обем при остра мозъчна исхемия. 
Citicoline е сигурно лекарство, потвърдено от много клинични проучвания, понася се добре от пациентите и 
практически няма странични ефекти.

   Проследени са клиничните проучвания от последната декада за ефективността на Citicoline при превен-
ция и лечение на СОКН. Подбрани са 6 рандомизирани клинични проучвания, отговарящи на критериите на 
търсене. Пациентите са разнообразни: коронарен байпас операция, лапароскопска холецистектомия, постопе-
ративен делириум при възрастни пациенти след коронарна операция или протезиране на тазобедрената става, 
когнитивна рехабилитация след неврохирургична операция, тежка мозъчна увреда. Проследява се невропси-
хологичния статус на пациентите със съответните неврокогнитивни тестове. Резултатите от проучванията сви-
телстват за ползата на Сiticoline при профилактиката и лечението на СОКН.

   Заключение: Citicoline предотвратява развитието на СОКН в следоперативния период, надеждно подо-
брява пост-анестетичната рехабилитация, значително намалява СОКН при кардиохирургични операции, уско-
рява излизането от постоперативен делириум при възрастни пациенти, намалява болничния престой, подо-
брява когнитивната рехабилитация след неврохирургична операция, значително намалява смъртността при 
тежка мозъчна травма. Citicoline е едно надеждно средство в работата на специалистите по анестезиология и 
интензивно лечение.
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ДЕЛИР В СТРУКТУРИТЕ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ТЕРАПИЯ
Р.Маринова, Ат.Темелков, П.Хубенова

УМБАЛ „Александровска“, КАИЛ

Въведение: Делирът е остро и флуктуиращо нарушение на съзнанието и представлява проява на 
нарушена мозъчна функция при пациентите, обект на интензивно лечение. Честотата му достига до 80%  при 
най-критичните пациенти в структурите за интензивно лечение (СИЛ). Делирът в СИЛ доказано е свързан в 
увеличена заболеваемост и смъртност.Мониторирането на пациентите за състояние на делир е задължително 
посредством утвърдените скали за оценка.

Цел: Целта на настоящото изложение е да разгледа състоянието на делир. Да се предложат методи за 
мониториране, редуциране на рисковите фактори и адекватна мултимодална терапия.

Изложение: рутинното мониториране за състояние на делир в СИЛ се препоръчва при всички пациенти. 
Най-често използвани скали за оценка са Confusion Assessment Method for ICU(CAM-ICU) и Intensive Care Delirium 
Screening Checklist (ICDSC). Рисковите фактори за делир най-често са свързани с неадекватна аналгезия, наличие 
на придружаваща патология, преципитиращи фактори, нарушения на съня. Ранното максимално раздвижване-
пасивно и активно е с доказан ефект, както и осигуряването на възможния физиологичен сън. Прилагането на 
програми за реориентацияна пациентите е от полза. Утвърдена е схемата ABCDEF, като последователност за 
превенция на делир (Society of Critical care medicine`s, Pain, Agitation and Delirium Guidelines). Схемата включва 
адекватна аналгезия, ежедневни опити за спонтанно дишане, избор на адекватна седация, превенция на делир, 
ранна мобилизация, ангажиране на семейството. Инхалационата седация според някои проучвания се свързва 
с по-ниска честота на делир. Работата в екип, в  сътрудичество на различни  специалисти е от полза. Лесно 
изпълним алгоритъм за превенция на делир включва стъпките-спри, помисли, накрая медикирай. 

Заключение: Делирът в СИЛ е усложнение, свързано с влошаване на прогнозата при пациентите, удължен 
болничен престой, увеличени разходи за лечение. Рутинният мониторинг за делир и приложението на ABCDEF 
пакета в СИЛ, както и насоченото индивидуализирано мислене при леглото на пациента значимо подобряват 
прогнозата при делир.

ICU DELIRIUM - STRATEGIES FOR PREVENTION AND MANAGEMENT
Marinova R., Temelkov A., Hubenova P.

ICU, Alexandrovska Hospital, Sofia

Introduction: Delirium, an acute and fluctuating disturbance of consciousness and cognition, is a common 
manifestation of acute brain dysfunction in critically ill patients, occurring in up to 80% of the sickest intensive care 
unit (ICU) populations. Delirium is now recognized to be a significant contributor to morbidity and mortality.It is 
recommended that all ICU patients be monitored using a validated delirium assessment instrument.

Aim: The aim of this review is to describe delirium. Methods for monitoring, reducing risk factors and adequate 
multimodal therapy are proposed. 

Critically ill patients should be monitored for delirium. Most commonly applied scales include: Confusion Assessment 
Method for ICU(CAM-ICU) and Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC). Risk factors for delirium include 
inadequate analgesia, comorbidities, precipitating factors, sleep deprivations. Early mobilization - passive and active 
is very helpful as well as good sleep quality. Reorientation of ICU patients results in delirium incidence reduction. Use 
of  ABCDE bundle implementation is recommended for delirium prevention (Society of Critical care medicine`s, Pain, 
Agitation and Delirium Guidelines), The ABCDEF bundle includes: Assess, Prevent, and Manage Pain, Both Spontaneous 
Awakening Trials (SAT) and Prevent, and Manage, Early mobility and Exercise, and Family engagement. Inhalational 
sedation is proposed as an alternative leading to reduce in delirium states. The team approach with inter professional 
care team is recommended. Helpful approach to delirium management includes: stop, think, lastly medicate.

Conclusion: ICU delirium leads to worse prognosis, longer hospital stay and increased cost of treatment in critical 
patients. Daily monitoring is recommended and ABCDEF bundle together with individualized approach to the patients 
improve outcomes in delirium.
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СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ  НА ИНТРА- И ПОСТОПЕРАТИВНОТО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ ПРИ ФРАКТУРИ НА 
ХУМЕРУС И ПРОКСИМАЛЕН ЛАКЪТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

А.Атанасова Р.Андонова
Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение

УМБАЛСМ“Н.И.Пирогов

Увод: Фрактурите в детска възраст са сравнително често срещани, предимно при момчета на възраст 
около 12 години. Най-често срещаната изолирана фрактура при децата е на радиуса, следвана от хумеруса.

Цел:  Да се оцени клиничната ефективност на интра- и следоперативното обезболяване при пациенти 
със супраклавикуларен блок (SCB)  в сравнение с конвенционалната опиоид-базирана aналгезия. .

Материал и методи: В проучването са включени общо 40 деца, (3-18год) ASA I-II, 20- SCB и 20-с венозно 
интра и следоперативно обезболяване.Под директен ехографски контрол,на децата се инжектира0,3-0.5 мл/
кг Ropivacaine 0,5%. Eфикасността на аналгезията, в рамките на 12ч в следоперативния период,беше оценена 
по хемодинамични показатели и по нуждата от допълнителна аналгезия при оценка по визуалноаналогова-
та скала като обезболяване беше извършено при болка над 5-6т.

Резултати: Ехографската визуализация на брахиалния плексус беше възможна при всички деца.Сред-
ният период, при който се налага допълнително обезболяване за децата след SCBблок беше изчислена на 
8.50ч, а на тези със стандартно венозно обезболяване -на 4.10ч,като при пациентите със SCB за 12-часовия 
период се наложи максимално веднъж допълнително обезболяване, а при контролите – 2-3х. Средното вре-
ме за изпълнение на SCB блока беше 5 мин. Следоперативно гадене и повръщане се наблюдаваше при 1 
случай  на деца след SCB блок и при  3 деца с венозно обезболяване. 

Заключение: Ултразвуковият SCB е успешен,сравнително безопасен метод и осигурява адекватна анал-
гезия при оперативни интервенции за хумерус и проксимален лакът и би могъл да се утвърди като златен 
стандарт за обезболяване в детската възраст.

CОMPARATIVE STUDY OF INTRA- AND POSTOPERATIVE ANALGESIA IN MID-HUMERUS AND PROXIMAL 
FOREARM FRACTURES IN CHILDREN

A.Atanasova R.Andonova
Clinic of Pediatric Anaesthesiology and Intensive Care

UMHATEM”N.I.Pirogov”, Sofia , Bulgaria

Introduction: Fractures in childhood are relatively common, mainly in boys around 12 years of age. 
The most common isolated fracture in children is the radius, followed by humerus.
Aim: To evaluate the clinical efficacy of intra- and postoperative analgesia in patients with supraclavicular block 

compared to conventional opioid-based analgesia.
Material and Methods: A total of 40 children (3-18 years) ASA I-II, 20 SCB and 20-with intravenous intra- and 

postoperative analgesia, were included in the study. Under direct ultrasound, children were injected 0.3-0.5 ml / kg 
Ropivacaine 0.5%. The efficacy of analgesia, within 12 hours in the postoperative period, was evaluated by hemody-
namic parameters and the need for additional analgesia was evaluated by VAS, with pain relief exceeding 5-6 points.

Results: Ultrasound imaging of the brachial plexus was possible in all children. The mean time for additional 
analgesia for children after SCB was calculated at 8.50h and for those with standard venous analgesia at 4.10h, as in 
patients with SCB for the 12-hour period, a maximum of one additional anesthesia was required, and in the controls 
- 2-3x. The mean time to complete the SCB block was 5 min. Post-operative nausea and vomiting were observed in 
1  child after SCB block and in 3 children- after venous analgesia.

Conclusion: The ultrasound-guided supraclavicular block is successful, safe procedure and provide good pain 
relief for mid-humerus and proximal forearm surgery and should become a gold standard for upper extremity 
surgery in  children. 
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ: МАЛИГНЕНА ХИПЕРТЕРМИЯ С АТИПИЧНО ПРОТИЧАНЕ

Благомир Здравков, Румяна Андонова, Богдан Младенов
Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение – УМБАЛСМ „Н.И. ПИРОГОВ” – София

Малигнената хипертермия (МХ) е едно от най-тежките усложнения в анестезиологията и е потенциално 
животозастрашаващо. Отключва се от инхалационни анестетици и деполяризиращи миорелаксанти. Заболя-
ването най-често се унаследява по автозомно-доминантен път и обичайно за съществуването му не подозират 
нито пациентите и техните близки, нито медицинските специалисти.  

Екипът ни представя дете с аутизъм по повод на който се е наложило стоматологично лечение под обща 
анестезия. По време на анестезията детето развива картина на малигнена хипертермия. 

В стоматологичния център са взети необходимите мерки в обсега на възможностите, след което пациентът 
е транспортиран в Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение при УМБАЛСМ  „Н.И. ПИРОГОВ”.  
От постъпването до напускането на лечебното заведение, болният остана афебрилен. В динамика, обаче, парак-
линиката ясно сочеше за мускулна увреда. Стартирана бе инфузия с Дантролен, вследствие на която състояние-
то претърпя обратно развитие и болният беше изписан клинично здрав. 

Извод: България остава една от малкото страни в Европа, която не разполага с ресурси за диагностика на 
пациенти, суспектни за  малигнена хипертермия. За момента единствена възможност е да се търсят центрове в  
чужбина, а изследването да се заплаща от самите пациенти или техни близки. Считаме, че това налага анестези-
олозите в страната да се обединим около обща позиция за създаването на единен регистър на лица суспектни 
за МХ и лаборатория за дигностика на заболяването. 

CLINICAL CASE: MALIGNANT HYPERTHERMIA WITH ATYPICAL COURSE

Blagomir Zdravkov, Rumiana Andonova, Bogdan Mladenov
Clinic of Pediatric Anesthesiology and Intensive Treatment - Multiprofile Hospital for Active Treatment and 

Emergency Medicine /MHATEM/ „N.I.Pirogov“ - Sofia, Bulgaria

Malignant hyperthermia (MH) is one of the most severe complications in anesthesiology and is potentially life-
threatening condition. It is triggered by inhalation anesthetics and depolarizing muscle relaxants. Most of the cases 
have autosomal dominant inheritance and usually neither patients and their relatives nor medical professionals aware 
of the existence of this disease in a particular patient. Our team presents a child with autism who has undergone dental 
treatment under general anesthesia. During anesthesia, the child develops a picture of malignant hyperthermia. At the 
dental center the necessary measures have been taken to the extent possible and then the patient was transported to 
the Department of Pediatric Anesthesiology And Intensive Treatment, Emergency Hospital „N.I.Pirogov“, Sofia. From 
admission to leaving the hospital, the patient remained afebrile. However, paraclinical tests indicated muscle damage.  
Dantrolene infusion was initiated and as a result the patient‘s condition improved and the child was discharged from 
the hospital clinically healthy.

Conclusion: Bulgaria remains one of the few countries in Europe lacking resources to diagnose patients prone to 
malignant hyperthermia. At the moment, the only option is searching for centers abroad and paying for the test by the 
patients themselves or their relatives. This is posing the need for the anesthesiologists in the country to unite around 
a common position for the establishment of single register of persons bearing the risk of MH and a laboratory for the 
diagnosis of the disease.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АНТИМИКРОБНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ИНТЕНЗИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ

Доц. И. Гергова
Лаборатория „Микробиология” ВМА

Катедра „Военна епидемиология и хигиена”

Антимикробната резистентност е нарастващ здравен проблем в световен мащаб, една от най-големите за-
плахи за общественото здраве и се счита, че вероятно към 2050г. ще бъде водещата причина за смърт. Световна 
тенденция е внедряването на национални стратегии за превенцията и ограничаването  разпространението на 
антимикробната резистентност. Инфекциите, причинени от множествено резистентни бактерии, са сериозно 
предизвикателство, особено при пациентите на интензивно лечение. Разгледани са основни препоръки за про-
веждане на антимикробната терапия при пациенти на интензивно лечение.

CHALLENGES TO ANTIMICROBIAL THERAPY IN INTENSIVE CARE PATIENTS

I. Gergova
Associate Professor

Microbiology Laboratory
Military Epidemiology and Hygiene Department

Military Medical Academy

Antimicrobial resistance is a growing public health problem and it is believed that by 2050 it will have become the 
leading cause of death worldwide. A global trend is the introduction of national strategies for prevention and restriction 
of the spread of antimicrobial resistance. Infections caused by multidrug-resistant bacteria are a serious challenge, 
especially in patients undergoing intensive care. Basic recommendations for antimicrobial therapy in intensive care 
patients are discussed.
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INTRAOPERATIVE BLOOD PRESSURE MANAGEMENT: WHAT IS THE OPTIMAL BLOOD PRESSURE?

Bernd Saugel, MD, EDIC
Professor

Department of Anesthesiology
Center of Anesthesiology and Intensive Care Medicine

University Medical Center Hamburg-Eppendorf
b.saugel@uke.de

www.uke.de

In surgical patients, intraoperative hypotension is associated with major postoperative complications including 
myocardial injury, acute kidney injury, and death. Intraoperative hypotension is common in patients having non-cardiac 
surgery under general anesthesia and is caused by vasodilation (anesthetic drugs), hypovolemia (blood loss), or low 
cardiac output. The relationship between hypotension and serious complications is supported by many observational 
analyses, but only a single small randomized trial. A major problem is that it remains unclear which blood pressure 
value should be targeted in the individual patient before, during, and after surgery to avoid physiologically relevant 
perioperative hypotension. The definition of physiologically relevant intraoperative hypotension remains elusive, but 
based on the results of large retrospective database studies usually an absolute mean arterial pressure threshold of 
65 mmHg is recommended as a lower threshold in clinical practice. However, this recommendation ignores the obvi-
ous fact that blood pressure regulation depends on complex autoregulatory mechanisms, circadian rhythms, neural/
hormonal changes and that, therefore, normal blood pressure varies considerably among individuals and over the 
24-hour circadian cycle within individuals. Howevr, although using relative thresholds to define hypotension seems 
physiologically sound, strong evidence for its superiority to using absolute thresholds is missing probably due difficul-
ties in defining an individual patient‘s baseline blood pressure. The need for continuous blood pressure monitoring to 
detect also short episodes of hypotension should be considered carefully. Hemodynamic therapy should not be limited 
to blood pressure management but also include blood flow (i.e., cardiac output) optimization. In the future, continuous 
non-invasive hemodynamic monitoring and algorithms able to predict hypotensive events before their occurrence will 
gain raising interest.
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NUTRITION IN ACUTE PANCREATITIS

TATJANA TROJIK
UNIVERSITY CLINIC FOR SURGICAL DISEASES “ST NAUM OHRIDSKI “ – SKOPJE,  REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Acute pancreatitis is one of the most serious illness among non-malignant diseases. Although 80% of the pa-
tients have mild or moderate form of pancreatitis with mortality rate 

below 1%. But 20-25% of the patients have severe, foudroyant form of disease with mortality rate above 10%. 
Very often this form of pancreatitis result in multiple organ failure and death.

Activation of pancreatic enzymes within the pancreas with autodigestion is a main factor in the development 
of acute pancreatitis. This can cause various pathological changes in pancreas, from mild inflammation to necrotic 
– hemorrhagic pancreatitis. Pathological findings usually correlate with the disease severity. Secondary infection 
and splanchnic hypoperfusion can lead to the development of septic shock and multiple organ failure. Contrast 
– enhanced CT scanning is main diagnostic procedure to discern between acute edematous and necrotizing pan-
creatitis.

Treatment of mild acute pancreatitis involves intravenous fluids, analgesics, avoidance of oral intake and ward 
observation. The patients with necrotic pancreatitis should be treated in the intensive care unit with close moni-
toring and aggressive treatment. However in early acute state there is narrow limit between mild and severe form 
of pancreatitis. Depletion of intravascular volume due to fluid sequestration can decrease blood flow for 75%.Early 
resuscitation is important factor progression of acute pancreatitis. 

Acute pancreatitis is a sepsis-like syndrome characterized by systemic inflammation (SIRS). Intestinal starvation 
impairs gut barrier and favours bacteria transition, leading to sepsis and organ failure. Severity should be assessed 
as soon as possible. 

The metabolic response in patients with acute pancreatitis is associated with typical metabolic changes that 
we see in patients with SIRS. Patients are  similar to septic patients in terms of elevated protein catabolism, marked 
inflammatory state and changed glucose metabolism. If acute pancreatitis  is complicated by sepsis, protein catab-
olism is further enhanced, up to a net nitrogen loss of 20-40 g/day. Negative nitrogen balance is associated with in-
creased mortality. On the other side, nutrient digestion and absorption may be impaired during an episode of acute 
pancreatitis, and this may lead to nutritional deficiencies. This would be particularly harmful in patients already 
undernourished, such as alcoholics, who are at risk of AP. Without nutritional support, patients may rapidly develop 
severe malnutrition, water retention and decreased muscle function. Starvation and only parenteral nutrition lead 
to gut bacterial and inflammatory protein translocation, enteral barrier is damaged  and that enhance bacterial and 
pro inflammatory mediators translocation first in lymphatic tissue and then in the blood stream causing sepsis. 

Guidelines for  nutritional support in severe acute pancreatitis are that  enteral feeding should be established 
(grade of recommendation: A). Enteral nutrition should be preferred to parenteral nutrition, even if complications 
such as fistulas, ascites and pseudocysts are present (grade of recommendation: C). Enteral nutrition is recom-
mended even after surgery by intraoperative jejunostomy. Otherwise post pyloric nasogastric tube can be a good 
solution comparing to jejunostomy. The most important rule is that enteral tube should be placed distal from the 
obstruction. The only actual contraindication to EN is prolonged paralytic ileus. In these cases ESPEN (European 
Society for Parenteral and Enteral Nutrition) guidelines recommend to combine PN with a small content of an 
elemental or immuno-enhancing diet (10-30 ml/h) continuously perfused to the jejunum. Regarding the times of 
supply, continuous infusion is preferred over bolus administration (grade B recommendation) an energy supply of 
25-35 kcal/kg/day, with 1.2-1.5 g/kg of protein/day (unless there are renal failure or severe hepatic failure), 3-6 g/
kg of carbohydrates/day and up to 2 g/kg of lipid/day. However, plasma glucose concentration should not exceed 
10 mmol/l (180 mg/dl) and plasma triglycerides 3-4 mmol/l (266 mg/dl).Elemental formulas (contain aminoacids, 
simple sugars, and very low fats) are recommended. Semi-elemental formulas are also found to be adequate   (they 
contain peptides of vary chain length, simple sugar, glucose polymers or starch and medium chain triglycerides). 
Glutamine supplements are found to be effective in acute pancreatitis. Enteral nutrition should begin after 48 
hours, but there are studies that suggest that enteral nutrition should start 24 hours after the beginning of acute 
pancreatitis.  
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VASOPRESSIN IN SEPSIS

Prof Dr. Andrijan Kartalov - Clinical Center Skopje 

Vasopressin has two primary functions. First, it increases the amount of solute-free water reabsorbed back into the 
circulation from kidney tubules of the nephrons. Second, Vasopressin constricts arterioles, which increases peripheral 
vascular resistance and raises arterial blood pressure. Vasopressin may play an important role in social behavior, sexual 
motivation, and maternal responses to stress. 

In septic shock, norepinephrine is the most commonly used vasoconstrictor. Vasopressin infusions are also used 
as second line therapy for septic shock patients who are not responding to fluid resuscitation or infusions of catechol-
amines (e.g., dopamine or norepinephrine). Unfortunately, cardiac and vascular smooth muscle can become resistant, 
requiring increasing doses of norepinephrine. This produces adverse effects which include increasing tissue oxygen 
demand, reducing renal and mesenteric blood flow, pulmonary hypertension, and arrhythmias. In sepsis, there is an 
increased sensitivity to vasopressin. Vasopressin and norepinephrine are believed to have a synergistic action when 
used together. 

The use of vasopressin is not without side-effects. Myocardial and splanchnic ischaemia may occur, but this effect 
is limited by avoiding high doses. However, in the literature, a dose range of 0.01–0.04 IU min−1 is commonly used to 
replace falling vasopressin levels. It is usually started when increasing norepinephrine doses are being used to maintain 
arterial pressure. The most common side effects during treatment with vasopressin are dizziness, angina, chest pain, 
abdominal cramps, nausea, vomiting, fever, water intoxication, pounding sensation in the head, diarrhea, sweating, and 
flatulence. 

SUMMARY: There is growing evidence that vasopressin infusion in septic shock is safe and effective. Several studies 
published this year support the hypothesis that vasopressin should be used as a continuous low-dose infusion (between 
0.01 and 0.04 U/min in adults) and not titrated as a single vasopressor agent.
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МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАЗВИТИЕТО НА ВЕНТИЛАТОР-ИНДУЦИРАНА ПНЕВМОНИЯ (VAP) ПРИ 
ПОСТРАДАЛИ С ИНХАЛАТОРНА ТРАВМА 

Алексиев Е., М.Любомиров, В.Рашков, Д.Танчева
ОАИЛ, Клиника изгаряне и пластична хирургия, УМБАЛСМ „И.Н.Пирогов”

Въпреки че инхалаторната травма води до появата на пневмония и с това повишава вероятността от смър-
тен изход  при пострадали с изгаряния. Честотата на VAP след инхалаторна травма е висока -  25-38%, като при 
изгаряния над 20% от телесната повърхност, честотата на пневмонични усложнения нараства до 51-52%, а спо-
ред някои автори и до 80%.

Целта на настоящия доклад е да представи преглед на причините и рисковите фактори, водещи до появата 
на VAP при пострадали с обширни изгаряния, както и разработените от нас мерки за превенция на VAP. 

Представен е ретроспективен анализ на проблемите при диагностицирането на VAP при наличието на ин-
халаторна травма и дихателна недостатъчност,  прилаганите от нас мерки за превенция на  VAP, както и резул-
татите от  провежданото лечение при пострадали с изгаряне и инхалаторна травма  през последните 10 години. 

Съществени трудности при диагностицирането на инхалаторната травма  и развиващата се VAP, са  точното 
определяне на тежестта на пораженията в дихателните пътища и белодробния паренхим,  характеристиката на 
инхалираните материи и тяхната експозиция,  различията в протичането на  системния инфламаторен отговор 
при отделните пациенти, както и необходимостта от прилагане на апаратна вентилация. От съществено значе-
ние по отношение на лечението на  VAP е и индивидуалният  подход при всеки отделен пациент.  



21-ВИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

48 РЕЗЮМЕТА

ОЦЕНКА И СРАВНЕНИЕ НА ЦВН (ЦЕНТРАЛНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕ) 
И SVV ( STROKE VOLUME VARIATION  / ВАРИАЦИИ В УДАРНИЯ ОБЕМ) ПРИ ГОЛЕМИ  

ЧЕРНОДРОБНИ  ОПЕРАЦИИ

Динова А.1 ,  Джаров  Г.1 , Стефанов Ч.3 , Тодоров Т.1 , Белев Н.2, Пенков Р.2 , Кръстев П.2 

1 Отделение по Анестезиология и интензивно лечение , УМБАЛ „ Еврохоспитал “ , Пловдив
2 Хирургично отделение , УМБАЛ „ Еврохоспитал “ , Пловдив

3 Катедра по Анестезиология, спешна и интензивна медицина – УМБАЛ  „Св. Георги“ ,Пловдив

Целта на нашето проучване беше да сравни и оцени информативността на някои статични (ЦВН) и 
динамични (SVV) хемодинамични показатели при голяма чернодробна хирургия и масивна кръвозагуба. 

Пациенти и методи: В изследването бяха включени 18 пациенти подложени на чернодробна хирургия  за 
период от една година – при 9 от тях – лапароскопска хирургическа техника, 5 - с лапаротомия, при 4 се наложи 
конверсия от лапароскопска към отворена операция. Мъже - 60%, жени - 40% , възраст – 60 +/- 5 години,  BMI – 
26 +/- 5  , BSA - 1.8 +/- 3 кв. м. , ASA – III степен.   При всички пациенти бяха канюлирани v. subclavia и a. radialis . 
Анализираха се  следните показатели - ЦВН, SVV, SVI, CI, DO2 (преди и след трансекция), инфузионната скорост, 
количество кръвозагуба, необходимост от КХА поддръжка,  кръвната картина и лактат. 

Резултати: Проследяването на ЦВН по време на оперативнвата намеса показа малка вариабилност 
в стойностите +1  +/- 3см , без съществена връзка с обема на кръвозагубата. Най-голяма динамика в ЦВН се 
регистирра при  създаването на пневмоперитонеум по време на лапароскопска операция и при промяна 
позицията на пациента на операционната маса. При  SVV бяха установени  значими промени   17+/- 7% , в 
зависимост от инфузионната скорост,  кръвозагубата и употребата на КХА. 

Изводи: Нашите резултати потвърждават значението на мониторинга на динамичните хемодинамични 
показатели (SVV) за оценка на интраоперативната кръвозагуба и интервенциите за коригирането й, и за 
поддържането на адекватна органна перфузия. В сравнение с ЦВН, SVV показа по-голяма чувствителност и 
специфичност при оценка на хемодинамичния статус при голяма чернодробна хирургия. 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ С МАЛИГНЕНА ХИПЕРТЕРМИЯ  

Ангелова К.1, Лазаров С.2, Стефанов Ч.1

1КАСИМ, МУ - Пловдив

Малигнената хипертермия е една от основните причини за смърт предизвикана от анестезия. МХ е рядко 
фармакогенетично нарушение което може да доведе до животозастрашаваща метаболитна криза по време на 
обща анестезия. Като причина  се явява,  дефект на Са2+обмяна в скелетната мускулатура който се унаследява 
автозомно – доминантно и получава фенотипна изява когато носителя се изложи на тригериращите агенти по 
време на анестезия.

Материали и методи: Клиничен случая на МХ в УМБАЛ „ Св. Георги” Пловдив (2018г.) След бърза диагностика 
и навременно приложение на Дантролен , пациентката е изведена от Интензивното отделение след 24ят часа в 
пълно здраве и без усложнения.

Дискусия и заключение: Когато в операционната, мислим за МХ, поставим диагнозата навреме и ако разпо-
лагаме с Дантролент  го приложим не по– късно от 15 мин. след поставяне на диагнозата, Малигнената хипер-
термия не е толкова страшна. За да постигнем всички тези условия , предлагаме на вниманието Ви клиничен 
протокол за реакция при МХ създаден на базата на протокола на ЕGMH.

   EGMH – Eвропейската Група за Малигнена Хипертермия

   МХ -  Малигнена Хипертермия
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КОМБИНИРАНА РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ В ТРАВМАТОЛОГИЯТА - БЕЗУПРЕЧЕН РЕЗУЛТАТ ДОРИ 
И ПРИ 99 ГОДИШНА ПАЦИЕНТКА 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Асов С., Петров Н., Пенчев К.

ВМА МБАЛ – София, КАИЛ

Въведение: Пертрохантерните фрактури са най-често оперираният тип фрактури в травматологията. Те 
възникват в горната част на бедрената кост, в региона между малкия и големия трохантер. По-голямата част 
(около 90%) от пертрохантерните фрактури възникват в резултат на нискоенергийни травми, най-често при ба-
нално падане от изправен стоеж. Този тип фрактури се срещат по-често при жени над 50-годишна възраст и са 
придружени от налична остеопороза.

Клиничен Случай: Представяме клиничен случай на 99г. пациентка, която се поставя на операционна-
та маса за остеосинтеза поради наличието на пертрохантерна фрактура. Предвид възрастта на пациентката и 
придружаващите заболявания – ASA III клас, избрахме възможно най-щадящата откъм медикаменти анестезия 
– комбинирана регионална. На пациентката се направи fascia illiaca block под ехографски контрол с Ropivacain 
0.75% (10ml) и Lidocain 1% (10ml) и след това унилатерална спинална анестезия с Ropivacain 0.75% (хипобарен 
разтвор) – 10mg. По време на операцията, пациентката беше абсолютно стабилна, без епизоди на хипотония.  
След края на оперативната интервенция, пациентката е преведена в реанимация за наблюдение за 24 часа, 
където обезболяване се е наложило само еднократно  на другия ден (благодарение на регионалния блок) и 
пациентката е била спокойна и в стабилно общо състояние. Преведена е в КОТРХ и в последствие изписана от 
болницата.

Заключение: Комбинираната регионална анестезия предлага редица предимства пред стандартната обща 
анестезия и се оказва надеждна и щадяща особено при много възрастни и увредени пациенти.

Ключови думи: регионална анестезия, пертрохантерна фрактура, регионален блок

COMBINED REGIONAL ANESTHESIA IN TRAUMA PATIENTS – EXCELLENT RESULTS EVEN IN 99-YEAR 
OLD PATIENT CASE REPORT

Asov S., Petrov N., Penchev K.
Military Medical Academy Sofia, Department of Anaesthesiology and Intensive Care

Introduction: Pertrochanteric fractures are the most common type of trauma fractures. They occur in the upper 
femur, in the region between the small and the large trochanter. The vast majority (about 90%) of the pertrochanteric 
fractures arise as a result of low energy injuries, most often in a flat-faced fallout. This type of fracture is more common 
in women over 50 years of age and is accompanied by osteoporosis.

Case Report:  We present a clinical case of 99 years old female patient who is placed on the operation table for 
osteosynthesis surgery because of a pertrochanteric fracture. Given the age of the patient and the multiple comorbid-
ities and frailty - ASA class III, we chose the most amiable anaesthesia possible - combined regional anaesthesia. We 
performed fascia illiaca block under ultrasound control with Ropivacain 0.75% (10ml) and Lidocain 1% (10ml) followed 
by unilateral spinal anesthesia with Ropivacain 0.75% (hypobaric solution) - 10mg. During surgery, the patient was abso-
lutely stable without episodes of hypotension. After the surgery, the patient was transferred for a 24-hour surveillance 
in the Intensive Care Department, where pain relief medications were given only once on the next day (thanks to the 
regional nerve block) and the patient was calm and in a stable general condition. She was transferred in the Department 
of Traumatology and Orthopedics and eventually was discharged from the hospital.

Conclusion: Combined regional anaesthesia offers a number of advantages over standard general anesthesia and 
proves to be reliable and safer especially for elderly patients with multiple comorbidities and frailty.

Key words: regional anaesthesia, pertrochanteric fractures, regional nerve block
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АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ТАЗОБЕДРЕНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ – КОЙ Е ПО-ДОБРИЯТ МЕТОД ПРИ FAST-TRACK ХИРУРГИЯ?
 З. Желева, Белитова М, Маринов Ц, Младенова М, Илчев Т

УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА“ - ИСУЛ

 Въведение: Елективното тазобедрено ендопротезиране е оперативна интервенция,която може да бъде проведена под 
обща (ЕТА) или спинална анестезия (СА), а бързото възстановяване на пациента т.н. „Fast-track” - е една от приоритарните ни цели.

 Цел: да се определи кой от двата метода на анестезия е по-подходящ за бързото възстановяване при пациенти, подложени 
на елективно тазобедрено протезиране.

 Материали и методи: Проспективно проучване (2017-2019) в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” върху 60 пациенти на въз-
раст 32-77г., рандомизирани в 2 групи, според вида на анестезията: ОЕТА и СА. Проследени са основните хемодинамичини показатели:-
систолно, диастолно, средно АН и пулсова честота (предоперативно, в края на операцията и 3 часа след операцията), стойностите на 
Хб при постъпване на пациента, следоперативно и на 2-ия постоперативен ден; количеството на хемотрансфузиите периоперативно; 
време за вертикализация, степен на болка по VAS; наличие на: гадене, повръщане, усложнения и продължителност на следоперативния 
престой.

 Резултати и дискусия: Не е отчетена статистическа разлика във възрастта, пола и първичната костна патология между 
двете групи. От проследяването на хемодинамиката са отчетени по-ниско систолно и средно артериално налягане при пациентите със 
спинална анестезия в следоперативния период. Също така, при тях се наблюдават по-ниски стойности на болката по VAS. Всички пациен-
ти от СА група са вертикализирани в деня на оперативната интервенция между 6-8 час след администрацията на спиналната анестезия, 
при пълно възстановяване на сетивност и моторика и липса на болка. При пациентите със спиналната анестезия пристъпите на гадене 
и повръщане са по-редки (p >0,002) и е по-къс следоперативния хоспитализационен период. И при двете групи липсват кардиореспира-
торни усложнения периоперативно, както и тромбоемболични инциденти. При двама пациенти от групата с ОА е проведена интраопе-
ративна хемотрансфузия, като отчетените стойности на следоперативния хемоглобин и при двете групи са без сигнификантни разлики.

 Заключение:СА, извършена чрез апликация на мощен локален анестетик и водноразтворим опиоид редуцира следопера-
тивната болка, снижава опиатната консумация с което скъсява следоперативния престой на пациента. Поради това, тя е ключов фактор 
за бързо възстановяване на пациентите, подложени на тазобедрено ендопротезиране.

 Ключови думи: обща анестезия, спинална анестезия, “fast-track “ хирургия

ANESTHESIA FOR HIP REPLACEMENT – WHICH METHOD IS BETTER FOR ENHANCED RECOVERY SURGERY?
Z. Zheleva, Belitova M, Marinov T, Mladenova M, Ilchev T

Uneversity Hospital “Queen Giovanna” - ISUL

 Introduction: Elecitve hip replacement is an operative intervention that can be performed under general (GA) or spinal anesthesia 
(SA), and the patient‘s enhanced recovery, the so-called “fast -trackiing” is one of our priority goals. Objective: To determine which of the two 
methods of anesthesia is more appropriate for enhanced recovery of patients undergoing elective hip replacement. 

 Materials and Methods: A prospective study (2017-2019) at the Queen Joanna-ISUL University Hospital on 60 patients aged 32-77 
years, randomized into 2 groups according to the type of anesthesia: GA and SA. The main haemodynamic parameters were monitored: systolic, 
diastolic, average BP and pulse rate (preoperatively, at the end of surgery and 3 hours after surgery), the values of Hb at the patien’s  admission, 
postoperatively, and on the 2nd postoperative day; the amount of hemotransfusions perioperatively; verticalisation time, degree of VAS pain; 
presence of: nausea, vomiting, complications and duration of the postoperative stay.

 Results and Discussion: No statistical difference in age, gender, and primary bone pathology was observed between the two 
groups. From the haemodynamic monitoring, lower systolic and mean blood pressures were reported in patients with spinal anesthesia in the 
postoperative period. They also have lower VAS pain values. All patients in the SA group were verticalized on the day of surgery between 6-8 hours 
after administration of SA, with full recovery of sensory and motor skills and no pain. Nausea and vomiting were less frequent (p>0.002) in patients 
with spinal anesthesia and the postoperative hospitalization period is shorter. Both groups lack cardiorespiratory complications perioperatively 
as well as thromboembolic events. Two patients in the GA group underwent intraoperative haemotransfusions, with post-operative haemoglobin 
values reported in both groups without significant differences.

 Conclusion: SA performed by application of a potent topical anesthetic and water-soluble opioid reduces post-operative pain, 
lowers opiate consumption, shortens the patient’s postoperative stay. Therefore, it is a key factor in the enhanced recovery of patients undergoing 
hip replacement.

 Keywords: general anesthesia, spinal anesthesia, fast-track surgery
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МУСКУЛНА СЛАБОСТ ПРИДОБИТА В ИНТЕНЗИВНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ – КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Младенова М., Белитова М., Маринов Ц., Желева З., Илчев Т.

КАИЛ, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ София

Теоретични основи: Задълбочените и систематични наблюдения върху пациентите в интензивните отделения 
(ИО) показват, че голяма част от тях развиват тежка мускулна слабост, която особено силно прави впечатление в 
процеса на отвикване от апаратна вентилация, но персистира и след преживяване на критичното състояние. Това 
дава основание на някои автори да я определят като „Мускулната слабост, придобита при критични състояния в 
ИО“. Нееднозначни до днес са данните в литературата по отношение на патофизиологията на синдромокомплекса, 
честотата, времето за поява и развитието, рисковите фактори, диагностичните критерии, методите за превенция и 
лечение.  Целта на доклада е да презентира два клинични случая на пациенти с демонстративна мускулна слабост, 
придобита при критични състояния в ИО, но различаващи се по горепосочените детерминанти.

Клиничен случай 1: Мъж на 56г, реопрериран по спешност с постоперативен перитонит без полиорганна не-
достатъчност; APACHE II 17т, SAPS II  34т; дълъг престой с лапаростома и АВ; стабилна хемодинамика на фона на про-
дължителна седация и обезболяване; преживял 35 дни в ИО; тежка дифузна мускулна слабост;  трудно отвикване от 
АВ на 19ти ден; постепенно раздвижване и възстановяване на мускулната сила до степен възможност за изправяне 
до леглото и самостоятелни 10 крачки на 35ти ден; изписан от болницата. 

Клиничен случай 2: Жена на 52 г. с полиорганна недостатъчност и септичен шок APACHE II 30т, SAPS II 66т, 7 дни 
след проведена химиотерапия за карцином на млечна жлеза; възстановила ясно съзнание на 3ти ден от приема в 
ИО, но с налична тежка мускулна слабост на цялото тяло и крайниците, най-слабо изразена в лицевата мускулатура; 
много трудно отвикване от АВ - на 26ти ден; възстановена функционалност до степен изправяне до леглото и са-
мостоятелни 3 крачки на 42ри ден; починала внезапно след раздвижване на 42ри  ден от престоя в ИО.

Дискусия и изводи: Мускулната слабост наблюдавана при пациентите с критични състояния е често срещано, 
ранно настъпващо усложнение, с дълготрайни и тежки последици, с голяма клинична, социална и икономическа зна-
чимост, поради дълготрайната недееспособност и трудната, на моменти невъзможна ресоциализация на пациентите 
преживели лечението в ИО. Необходими са бъдещи проучвания по отношение на ранната диагностика, идентифика-
цията на рисковите фактори, ефективността на методите за ранна рехабилитация и лечение. 

Ключови думи: мускулна слабост, ИО, критични състояния, рехабилитация.

INTENSIVE CARE UNIT ACQUIRED MUSCLE WEAKNESS – REPORT OF TWO CLINICAL CASES 
Mladenova M, Belitova M, Marinov T, Jeleva Z, Ilchev T

UMBAL “Queen Jovanna”-ISUL Sofia

Background: Systematic and close observations in ICU patients demonstrate that most of the critical illness survivors 
experience severe muscle weakness. This complication is mostly evident during ventilator weaning which is markedly pro-
longed but it also continues long after hospital discharge causing severe functional impairment. Аuthors define the condition 
as “intensive care unit-acquired muscle weakness” or “acute muscle wasting in critical illness”. Literature data lack consensus 
on pathophysiology mechanisms, prevalence, beginning of development, risk factors, diagnostic criteria, methods of pre-
vention and treatment. Objectives: presentation of two clinical scenarios demonstrating severe muscle weakness acquired 
during critical illness as defined above.

Patient 1: A 56 years old male diagnosed with in-hospital postoperative peritonitis, admitted to ICU after emergency 
reoperation, APACHE II 17 points, SAPS II 34 points at admission. Laparostomy-prolonged duration, continuous mechanical 
ventilation, spent 35 days in the ICU; severe muscle weakness; difficult ventilator weaning on day 19; gradually mobilization 
and muscle strength recovery to upright position and walking 10 steps on day 35; discharged from the hospital.

Patient 2: A 52 years old female admitted to ICU with multiorgan failure and septic shock 7 days after the beginning of 
chemotherapy for breast cancer, APACHE II 30 points, SAPS II 66 points at admission. Consciousness recovered on the third 
day but she experienced diffuse severe muscle weakness of trunk, upper and lower extremities, sparing facial muscles; ven-
tilator weaning was markedly difficult achieved by day 26; functional recovery to upright position and walking 3 steps by day 
42; died suddenly on day 42 after mobilization.

Discussion and conclusion:  Muscle weakness in critical illness is a frequent, early developing complication with long 
term and severe consequences, with significant clinical, social and economical burden due to functional impairment and 
disability, difficult or even impossible social rehabilitation of the ICU-survivors. Further investigation is needed to define early 
diagnostic methods, to identify risk factors and effectiveness of early rehabilitation and physical therapy.    

Keywords: muscle weakness, intensive care unit, critical illness, rehabilitation
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ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ С ТРОМБЕЛАСТОМЕТРИЯ В ДЕТСКА РЕАНИМАЦИЯ
Д-р Богдан Младенов, Д-р Христо Христов, Доц. Румяна Андонова, Д-р Христо Пседерски

bogdanmladenov@gmail.com  0888 319292
УМБАЛСМ „ Н.И. Пирогов”  Клиника по Детска Анестезиология и Интензивно Лечение, София, България

Цели
Оценката на системата на съсирване при живото-застрашаващо кървене е често предизвикателство при 

критичните пациенти. Времето е от решаващо значение при вземането на решения и избора на поведение в 
тези ситуации. Конвенционалните  лабораторни методи за изследване на хемостазата често отнемат време и 
имат ограничения в интерпретацията. Навлизането на Point of Care апарати за тромбеластометрия, които могат 
да се използват при леглото на болния от нелабораторни лекари дава възможност за бърза информация за ди-
намичните процеси на хемостазата.  Нашата цел е да въведем тази технология в детска реанимация.

Материали и методи
Апаратът, който използваме е ROTEM Sigma. Koнсумативите позволяват оценка на EXTEM, APTEM, INTEM, 

HEPTEM. Изследването беше проведено на пациенти с активно кървене за да се оцени какви биопродукти са 
необходими и дали се касае за хирургично или друго кървене. Изследващите лекари са реаниматори обучени 
за работа с апарата.

Резултати
За периода на въвеждане на апарата в детска реанимация бяха изследвани трима пациенти. В първият 

случай се установи кървене с тромбоцитна генеза, при втория кървенето се верифицира като хирургично и в 
третия случай изследването показа хиперкоагулация след корекция на хемостазата при кървене.

Заключение
Въпреки че тромбеластометрията е по-скъп метод от конвенционалната оценка на хемостазата, тя дава 

по-изчерпателна, прецизна и бърза информация и може да спести на пациента неоправдани биопродукти и 
употребата на сляпо на скъпи кръвоспиращи средства.

APPLICATION OF ROTEM IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE
Bogdan Mladenov, Hristo Hristov, Rumiana Andonova, Hristo Psederski

bogdanmladenov@gmail.com 0888 31 92 92
UMHATEM “N.I.Pirogov” Pediatric Intensive Care Unit , Sofia, Bulgaria

Aims
Evaluation of hemostasis in life threatening bleeding is a challenge in critical patients. Time for decision making is 

critical in these cases. Conventional laboratory exams of hemostasis take time and have restrictions to the amount of 
information they can provide. The arrival of Point of Care trombelastometry machines, that can be used by non-labo-
ratory physicians at the bed offer quick and thorough information in dynamic situations. Our aim is to introduce this 
technology in our PICU.

Materials and methods
The machine that we used was ROTEM Sigma. It allowed examination of EXTEM, INTEM, APTEM and HEPTEM. We 

used it in actively bleeding patients to evaluate the need for blood products. 
The machine was used by trained intensivists. 
Results
For the time period we utilized the ROTEM we managed to use it in three patients. In the first case platelet deficiency 

was proved, the second was surgical bleeding and the third showed signs of hypercoagulation after blind correction of 
bleeding.

Conclusions
Despite the higher cost of TEM in comparison to conventional hemostasis, it offers quicker and more precise infor-

mation and can save the use of blood products and expensive substitutes to those who need them.
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ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ ПЪТИЩА В ДЕТСКА И НОВОРОЖДЕНСКА ВЪЗРАСТ
Д-р Богдан Младенов, Д-р Христо Христов, Др Благомир Здравков, Доц. Румяна Андонова, Д-р Христо  

Пседерски
bogdanmladenov@gmail.com 0888 319292

УМБАЛСМ „ Н.И. Пирогов”  Клиника по Детска Анестезиология и Интензивно Лечение, София, България

Цели
Целите на проучването са да се установи кои са практиките и методите, които улесняват поставянето на 

централен венозен път при най-малките пациенти.
Материали и Методи
Проучването е ретроспективен анализ на база данни за инвазивни манипулации на Клиниката по Анес-

тезиология и Интензивно Лечение на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”. В него са включени 187 централни венозни 
катетъра за периода 2016 -2019. Пациентите са анализирани по възраст, тегло, вид достъп, брой опити, употреба 
на ехограф, прав или J – водач, през абокат или игла. 

Резултати
Нашето проучване показа, че успеваемостта е по-голяма при употреба на ехограф, прав водач, използване 

на абокат вместо игла при най-малките пациенти. Успяхме да измерим диаметрите на целевите съдове и да 
изберем най-подходящия размер катетър за съответния пациент, както и да градираме по размер подходящите 
съдове за достъп.

Дискусия
Диаметърът на вените, които се използват за централен достъп при най-малките пациенти често не поз-

волява употребата на  J –водачи, които са най-разпространените водачи в сетовете по Seldinger.  В нашето про-
учване се потвърди, че при деца под 5 кг трябва да се използват само прави водачи. Употребата на ехограф 
значително улеснява оператора особено при най-малките деца. Модификацията на техниката на Селдингер и 
употреба на абокат вместо игла спестява много механизми на малпозиция, които се случват при класическата 
техника, а именно разместване при разчленяване на иглата от шприцата и непрозрачна игла, която не позволя-
ва ранна детекция на вътресъдова позиция. С оглед на това, че при бебетата централните вени имат диаметър 
от 3-5 мм разместването на иглата е изключително често усложнение. 

CENTRAL VENOUS LINES IN CHILDREN AND NEONATES
Bogdan Mladenov, Hristo Hristov, Rumiana Andonova, Hristo Psederski

bogdanmladenov@gmail.com 0888 319292
UMHATEM “N.I.Pirogov” Pediatric Intensive Care Unit , Sofia, Bulgaria

Aims
The aims of our study were to define the practices and methods that facilitate the positioning of central lines in the 

youngest patients
Methods
Our study is a retrospective analysis of our database concerning invasive manipulations in our Anesthesia and ICU. 

Between 2016 and 2019, 187 patients were enrolled. The criteria for analysis were age, weight, accessed vein, number 
of attempts, use of Ultrasound, use of straight or J wire, use of Cathlon or needle. 

Results
Our study showed that success rate increased with the use of ultrasound, Cathlons and straight guidewires. We 

successfully gauged the size of central veins and chose the most suitable catheters for the patients. We also graded the 
veins available for central line placement in each patient.

Discussion
The diameter of the veins that are used for central access often does not allow the use of J-wires, which are the 

most widely available in central line sets. Our study has shown that in children under 5 kg only straight wires should be 
utilized. Ultrasound significantly facilitates central line placement. Use of cathlon catheters instead of needles for the 
Seldinger technique decreases the rates of malposition during placement in particular movement of the needle during 
disconnection of the syringe. Central vein diameter in babies ranges from 3 to 5 mm and needle malposition after ver-
ification of the vein is very common.
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ПОСТОПЕРАТИВНИ ПУЛМОНАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ

Д-р Власаков Валентин  DEAA
МБАЛ „Св Анна” - Варна

Постоперативните пулмонални  усложнения  (postoperative respiratory complications – PPC) са  често срещани  
и опасни за пациентите , особено  за тия с висок риск,при които   е засегнат почти всеки четвърти.  

               
 Те са отговорни  за 24% от морталитета  за първите 6 дни след оперативните интервенции  и предизвикват 

удължаване на болничния престой, което е свързано с нарастване разходите в здравната система.

Превенцията и терапията на постоперативните пулмонални  усложниния трябва да бъде   индивидуална и 
комплексна  като включва :

- Индивидуализиране на подготовкта на пациента за анестезия и  операция
- Индивидуализиран подход при избора на анестезия и хирургичен  метод
- Адекватен   следоперативен  мениджмънт
Дискутира се и важната роля на периоперативната протективна  вентилация. 
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ИЗБОР НА АНЕСТЕЗИЯ СЪОБРАЗЕНА СЪС СЛЕДОПЕРАТИВНОТО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С ПАТОЛОГИЯ НА ДИСТАЛНО СТЪПАЛО

Димов В., Петрова Й., Одисеева Е., Кържин Е., Петров Н.
Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА – гр. София, България

Цел: Сравнителен анализ между обща и регионална (спинална и периферна нервна блокада) анестезия при 
хирургично лечение на пациенти с патология на дистално стъпало.

Материали и методи: Извърши се ретроспективно проучване върху 108 пациента подложени на опера-
тивно лечение в областта на дистално стъпало, преминали през септичното отделение в Клиника по съдова 
хирургия към МБАЛ – ВМА, гр. София. Пациентите са разделени по групи в зависимост от използваната анес-
тетична техника: Група 1 (44 пациента) – обща анестезия с ларингеална маска; група 2 (52 пациента) – унилате-
рална спинална анестезия; група 3 (12 пациента) – периферна нервна блокада на n. ischiadicus. При първа поява 
на следоперативна болка и в трите групи се прилага стандартизирана парентерална аналгетична комбинация. 
Оценени са: възрастта на пациента, класа по ASA, продължителността на оперативната интервенция, постопера-
тивната болка (VAS), удовлетвореността на пациента от приложената анестетична техника и следоперативното 
обезболяване.

Резултати: Средната възраст на пациентите е 65,78 години (41-83 години). Преобладават пациентите от 
II (79) и III (26) клас по ASA. Най-кратката оперативна интервенция е 20 минути, а най-продължителната – 65 
минути. В Група 2 се наблюдава най-висока средна стойност на VAS – 4 и най-ранна поява на болка. Най- късно 
се е появява болка в Група 3 – 19 часа след оперативната интервенция с най-ниска средна стойност на VAS – 2. 
Удовлетвореността от следоперативното обезболяване е най-висока в Група 3 – 83%, и най-ниска в Група 2 – 
61%. Неудовлетвореността на 2-мата пациенти от Група 3 се дължи на дискомфорта от моторната блокада и 
наличието на парестезии. Неудовлетвореността на пациентите от Група 1 и 2 е свързана с наличието на гадене, 
повръщане и недостатъчен аналгетичен ефект, а към група 2 и наличието на сърбеж по тялото.

Заключение: С най-добри аналгетични ефекти и най-високо ниво на удовлетвореност на пациентите се 
явява техниката с периферна нервна блокада на n. ischiadicus, но поради ниската бройка пациенти в тази група 
е необходимо изследването на още пациенти за потвърждаване на получените резултати.

Ключови думи: дистално стъпало, анестезия, следоперативно обезболяване, удовлетвореност на пациента

ANESTHESIA CHOICE FOR DISTAL FOOT PATHOLOGY CONSISTENT WITH THE POSTOPERATIVE 
ANALGESIA

Dimov V., Petrova Y., Odiseeva E., Kyrzhin E., Petrov N.
Department of Anesthesilogy and intensive care, MMA – Sofia, Bulgaria

Aim: Comparative analysis between general and regional (spinal and peripheral nerve block) anesthesia in the 
surgical treatment of patients with distal foot pathology.

Materials and methods: A retrospective study was performed on 108 patients undergoing surgical treatment of 
distal foot pathology in the Septic ward of The Department of Vascular Surgery at MMA, Sofia. The patients were divided 
into groups according to the used anesthetic technique: Group 1 (44 patients) – general anesthesia with laryngeal mask; 
group 2 (52 patients) – unilateral spinal anesthesia; group 3 (12 patients) – peripheral nerve blockade of n. ischiadicus. A 
standardized parenteral analgesic combination was administered in all three groups at the first onset of postoperative 
pain. We have examined patients’ age, ASA class, surgical duration, postoperative pain (VAS), patient satisfaction with the 
used anesthetic technique and the postoperative analgesia. 

Results: The mean age of the patients was 65,78 years (41-83 years). ASA II (79) and ASA III (26) patients predomi-
nated. The shortest operative time was 20 minutes and the longest one was 65 minutes. The highest mean VAS – 4 and 
the earliest onset of pain were observed in group 2. In group 3 was observed the latest onset of pain – 19 hours after the 
surgical treatment and the lowest VAS – 2. The satisfaction with the postoperative analgesia was highest in group 3 – 83% 
and lowest in group 2 – 61%. The dissatisfaction of the two patients in group 3 was due to the discomfort of the motor 
blockage and the presence of paresthesia. Group 1 and 2 patients dissatisfaction was associated with the presence of 
nausea, vomiting and insufficient analgesic effect and in addition to group 2 – the presence of body itchiness.

Conclusion: The technique with peripheral nerve blockade of n. ischiadicus have the best analgesic effect and the 
highest level of patients satisfaction, but more number of patients are needed  to be examined to confirm the obtained 
results.

Keywords: distal foot pathology, anesthesia, postoperative analgesia, patients satisfaction
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С ФРАКТУРА НА 
ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС

Димов В., Одисеева Е., Кържин Е., Петрова Й., Петров Н.
Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА – гр. София, България

Фрактурата на проксимален хумерус е една от най-често срещаните травми при възрастни пациенти. При 
тях се наблюдава значителен коморбидитет, което покачва риска от усложнения в следствие на оперативното 
лечение и анестезия. В тези случаи добър избор на анестезия е регионалната, предвид по-ниската честота на 
периоперативни усложнения.

Представяме клиничен случай на регионална анестезия на 91 г. пациентка (ASA III) с фрактура на хумеруса в 
областта хирургичната шийка. ПЗ – Артериална хипертония, Сърдечна недостатъчност II-III клас по NYHA, Исхе-
мична болест на сърцето, Предсърдно мъждене, Захарен диабет – II тип, Бъбречна недостатъчност – II степен и 
Анемичен синдром.

За анестезия бяха осъществени блокада на повърхностния шиен плексус (Lidocain 2% - 5мл.), интерска-
ленарна блокада (адренализиран Levobupivacaine 0,5% - 15мл.) и супраклавикуларна блокада на брахиалния 
плексус (адренализиран Lidocain 2% - 10мл. + Dexamethasone 4мг.). Извърши се остеосинтеза чрез антералатера-
лен достъп с оперативно време – 105 мин. Интраоперативно са влети 1000 мл. Ringer, 1E еритроцитен концен-
трат и 1Е прясно замразена плазма. Интраоперативно не се наблюдаваха неврологични нарушения, нарушения 
в  хемодинамиката и дихателната функция. 

Първата поява на болка се отчете на 16-ия час от началото на анестезията. Следоперативния период проте-
че гладко, без делир и други усложнения. Пациентката бе изписана на 6ти следоперативен ден.

Ключови думи: фрактура на проксимален хумерус, регионална анестезия, пациенти в напреднала възраст
 

CLINICAL CASE OF REGIONAL ANESTHESIA IN PATIENT WITH PROXIMAL HUMERUS FRACTURE
Dimov V., Odiseeva E. Kyrzhin E., Petrova Y., Петров Н.

Department of Anesthesiology and intensive care, MMA – Sofia, Bulgaria

Proximal humerus fracture is one of the most common traumatic injuries in elderly patients. Comorbidity is fre-
quent in those patients, which increases the risk of complications from surgery and anesthesia. In these cases, a good 
choice is the regional anesthesia with its lower incidence of perioperative complications.

A clinical case of regional anesthesia in a 91-year-old patient (ASA III) with a humerus fracture in the surgical neck 
is presented. Accompanying diseases – Arterial hypertension, Hearth failure NYHA II – III class, Ischemic heart disease, 
Atrial fibrillation, Diabetes mellitus type II, Renal failure – Grade II and Anemia. Anesthesia was performed with blockade 
of the superficial cervical plexus (Lidocain 2% - 5ml.), Interscalene blockade (adrenalized Levobupivacaine 0,5% - 15ml.) 
and supraclavicular brachial plexus blockade (adrenalized Lidocain 2% - 10ml. + Dexamethasone 4mg.). The osteosyn-
thesis was performed by anterolateral approach. The operation time was 105 min. Intraoperatively - 1000ml. Ringer, 
1 E Erythrocyte concentrate, 1 E Fresh frozen plasma were administered. There were no intraoperative neurological, 
hemodynamic and respiratory complications.

The first onset of postoperative pain was reported at the 16th hour after the onset of regional anesthesia. The 
postoperative period was smooth, without delirium and other complications. The patient was discharged on the 6th 
postoperative day.

Keywords: proximal humerus fractures, regional anesthesia, elderly patients
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ПНЕВМОНИЯ ПРИЧИНЕНА ОТ ЛЕГИОНЕЛА ПРИ ПАЦИЕНТ В ИО- ДИАГНОСТИЧНИ 
И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
В.Стоянова, В. Петрова, Г. Иванова, В. Миладинов, Д. Цонева,  М. П. Атанасова

УМБАЛ ,,Александровска,, КАИЛ – ІІ НАИЛ, Медицински Университет София

Ключови думи: интензивно лечение, пневмония, легионелоза
Най-тежко протичащата инфекция, причинена от Legionella pneumophila  е пневмония (legionellosis), която най-често 

се усложнява с ARDS и ОБН и води до летален изход. 
Основните симптомите на пневмония причинена от Легионела са: фебрилитет, кашлица задух, болки в гърдите, ди-

ария, често се установява хепатомегалия и рентгенови данни за базална пневмония. Хора от всякава възраст могат да 
бъдат заразени, но честотата на заболяване е по-голяма при пациенти на средна и старческа възраст, при мъже, пушачи, 
при пациенти с хронични заболявания и имунокомпрометирани пациенти.

Представяме клиничен случай на 58-годишен мъж , работещ като озеленител, без придружаващи заболявания, пу-
шач. Постъпва в ИО с оплаквания от кашлица, чувство за замаяност, отпадналост, болки в мускулите и ставите и фебрили-
тет до 39.5ºС. От клиничните и образните изследвания е с данни за хепатомегалия, за диарични изхождания с примеси на 
кръв, наложили изследване на фекална проба с положителен резултат за Clostridium difficile. От амбулаторно проведена 
рентгенография данни за базална пневмония. От лабораторните изследвания левкоцитоза, остро настъпил анемичен 
синдром, повишени маркери на възпалението и данни за азотна задръжка, метаболитна ацидоза и хипонатриемия . Про-
ведени бяха консултации с гастроентеролог, хирург, инфекционист, пулмолог и кардиолог. Ходът на заболяването показа 
бързо влошаване на състоянието на пациента: задълбочаване на дихателната недостатъчност, наложила интубация и 
апаратна вентилация. При проследяване се установи влошаване на параклиниката с покачване на азотните тела и метабо-
литна ацидоза - показатели в посока на заплашваща ОБН  и при липса на данни за чернодробно увреждане, персистиращ 
фебрилитет до 40°C . Хемодинамиката остана стабилна за целия период на проследяване. Това  насочи клиничното тър-
сене към рядко инфекциозно заболяване, силно увреждащо дихателната система. След проведена  повторна консултация 
с инфекционист,  диагностичното търсене се насочи към инфекция с Легионела, каквато беше доказана след провеждане 
на специфични тестове. Сменен беше цялостният терапевтичен подход към пациента.

Заключение: Изключително редките инфекции с Легионела в нашата страна, липсата на насочено клинично ми-
слене в посока на евентуалната диагноза, силно затрудняват и забавят таргетното лечение, което допринася за тежкото 
протичане и летален изход. 

PNEUMONIA CAUSED BY LEGIONELLA PHNEUMOPHILLA IN ICU - DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC CHALLENGES 
CLINICAL CASE

V. Stoianova, V. Petrova, G. Ivanova, V. Miladinov, D. Tsoneva,  M. P. Atanasova
University Hospital Aleksandrovska ICU ІІ department, Medical University Sofia

Key words: Legionelosis, pneumonia, intensiv care
The most severly ongoing infection caused by Legionella phneumophilla is pneumonia (Legionelosis) most often complicated 

with ARDS and ARF and leading to death. The main symptoms of Legionella caused pneumonia include: fever, cough, breathless-
ness, chest pain, diarrhea, often hepatomegalia and basal pneumonia on X-RAY examinations. People of any age may be infected, 
but the disease is more common in middle-aged and older people, men, smokers, patients with chronic disease and immunocom-
promised.

We present a clinical case of a 58 years old man, working as a landscaper, without diseases, smoker. Admited to ICU with diz-
ziness, weakness, muscle pains and fever 39ºC . From the examinations the patient has: hepatomegalia, diarrhea with impurities of  
blood, stool sample was tested for Clostridium difficile, the test was positiv and basal pneumonia appears on X-RAY examinations. 
From the laboratory research: Leucocytosis, acute anemic syndrome, high nitrogen retention, methabolic acidosis, hyponatriemia 
and positive markers for inflamation. The patient was consulted with gastroenterologist, surgeon, infectiologist, pulmologist and 
cardiologist. The case advanced with acute respiratory insufficiency led to intubation and mechanical ventilation. After additional 
examinations: metabolic acidosis was getting severe, blood urea nitrogen was rising - signs of  ARF, without any signs of liver 
damage. The hemodynamics remained stable during the following of the case. This constellation led our clinical research to a rare 
infection disease affecting the lungs. After a second consultation with infectiologist and specialized diagnostic test Legionella was 
found and the whole therapeutic approach was changed.

Conclusion:  The rare infection with Legionella in our country, the lack of accurate clinical predictors to assess the likelihood 
of Legionella caused pneumonia in patients retard the target treatment, wich result in high rates of mortality and complications. 
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ – СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ С ПАРАВЕРТЕБРАЛЕН ДОСТЪП, ПРИ ПАЦИЕНТ С 
ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА ПРИ ПЕРКУТАННА НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ НА КАМЪК В БЪБРЕКА

Соколов А., Ганчева Кр., Петров Н., Томова Дж., Одисеева Е.
Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

ВМА, София 

Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) се налага като „златен стандарт” при лечението на камъни в бъбре-
ка над 20 мм. Стандартната позиция при PCNL е положение по корем на пациента, което е свързано с повишен 
риск от респираторни, кардиоциркулаторни и неврологични усложнения. Представяме пациент на 58 г. с ДЦП 
(детска церебрална парализа), с двустранна бъбречнокаменна болест, на който се извърши PCNL на конкремент 
(36 мм) в горна група чашки на ляв бъбрек, в позиция по корем. С оглед основното заболяване ДЦП, получено 
след родова травма, претърпял 4 конструктивни операции, при пациента се наблюдаваха редица анатомични 
особености, затрудняващи класическата обща ендотрахеална анестезия (ОЕА), а именно – тежки контрактури на 
крайниците, обущарски гръден кош, изместване на трахеята. 

Спиналната анестезия се извърши в седнало положение на пациента, с паравертебрален достъп, с пункция 
на ниво L2 – L3 със спинална игла 27G и апликация на Bupivacain 5 мг/мл и Fentanyl 50 µг/мл за избягване на 
необходимостта от постоперативно обезболяване в първите 6-8 следоперативни часове. 

Пациентът беше поставен по гръб за 15 мин. за фиксация на блока, при абсолютна хемодинамична стабил-
ност; P – 72/мин., RR 118/70, след което бе обърнат по корем и се осъществи оперативната интервенция. Нейната 
продължителност бе 45 мин., като за този период пациентът бе в стабилно хемодинамично състояние – Р 72-75/
мин., RR 122/75; SpO2 - 99% - при подаване на O2 маска 7 л./мин., на спонтанно дишане, без необходимост от 
допълнително обезболяване или седация.  В следоперативния период не се наблюдаваха усложнения от спи-
налната анестезия – постпункционно главоболие, гадене, повръщане. 

Извод: Спиналната анестезия е алтернатива при пациенти с тежки анатомични аномалии при ендоскопски 
операции в урологията, в положение по корем на пациента, като гарантира хемодинамична стабилност, ефекти-
вен сетивен блок и липса на респираторни и кардиоциркулаторни усложнения.
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УЛТРАЗВУК-НАВИГИРАНА БЛОКАДА НА N. CUTANEUS FEMORIS LATERALIS ЗА ПОСТОПЕРАТИВНО 
ОБЕЗБОЛЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ СЛЕД ОПЕРАЦИЯ ПО ПОВОД ФРАКТУРИ В ОБЛАСТТА НА ГОЛЕМИЯ 

ТРОХАНТЕР НА БЕДРЕНАТА КОСТ
Д. Генджелиев, Б. Андреев, П. Величков

ОАКПРДОТ, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

Въведение: Фрактурите в областта под и през трохантера на бедрената кост са едни от най-често срещани-
те, след падане от собствен ръст при хора в напреднала възраст. Лечението включва оперативна интервенция 
целяща извършване на метална остеосинтеза.Обезболяването в постоперативния период с опиоидни алагети-
ци е силно ограничено предвид напредналата възраст и полиморбидност на пациентите, поради което е подхо-
дящо включването на регионална техника за аналгезия.

Цел: Настоящото проспективно изследване има за цел сравнение на постоперативната консумация на оп-
иати и НСПВС при пациенти подложени на метална остеосинтеза по повод фрактури в областта на големия тро-
хантер на бедрената кост, обезболявани постоперативно конвенционално и такива, при които непосредствено 
след операция се направи блокада на n. cutaneus femoris lateralis.

Методи и материали: В изследването бяха включени 52 пациента, разделени на две групи. Група А (n = 
28), обезболявани постоперативно с опиоиди и НСПВС по назначение или до поискване и група Б (n = 24), при 
която в края на оперативната интервенция под ехографски контрол се извърши блокада на n.cutaneus femoris 
lateralisс Ропивакаин 0,75% 10мл., съчетан с интравенозен Дексаметазон 4мг. Блокът се провежда при пациент 
в позиция по гръб. От изследването бяха изключени пациентите с обща интубационна анестезия и тези със 
захарен диабет.

Резултати: Резултатите показаха значително понижение на консумацията на НСПВС и опиоиди постопе-
ративно при пациентите в група Б сравнено с това в група А. Нямаше усложнения свързани с блокадата на 
n.cutaneus femoris lateralis.

Изводи: Блокадата на n.cutaneus femoris lateralis под ехографски контрол, съчетана с интравенозното при-
ложение на Дексаметазон, предлага статистически значимо намаляване на опиатната и НСПВС консумация по-
стоперативно.

ULTRASOUND-GUIDED BLOCKADE OF N. CUTANEUS FEMORIS LATERALIS FOR POSTOPERATIVE 
ANALGESIA OF PATIENTS UNDERGOING SURGICAL OPERATION FOR FRACTURES IN THE AREA OF THE 

MAJOR TROCHANTER OF THE FEMUR.
D. Gendzheliev, Andreev B., Velichkov P.

Department of Anaesthesiology and CPR in Orthopaedics and Traumatology, Pirogov Emergency Hospital, Sofia

Introduction: Fractures in the area below and across the major trochanter of the femur are one of the most 
common fractures after self-injury in the elderly. Treatment includes surgical reposition and metallic osteosynthesis. 
Postoperative analgesia with opioid analgesics is severely limited due to the patients’ age and polymorbidity. Therefore 
using regional analgesic technique is appropriate.

Aim: This prospective study aims to compare postoperative opiate consumption and NSAIDs in patients undergo-
ing metallic osteosynthesis for fractures in the femur major trochanter, anesthetized postoperatively conventionally 
with these who undergo blockade of n.cutaneus femoris lateralis in the very end of the operation.

Method and materials: The study included 52 patients, divided into two groups. Group A (n = 28), post-operatively 
anesthetized with opioids and NSAIDs by appointment or request and Group B (n = 24), who received ultrasound-guided 
blockade of n.cutaneus femoris lateralis with Ropivacain 0,75% 10ml. and intravenous Dexamethason 4mg. The nerve 
block was performed with the patient being in supine position. Patients who undergo operation with general anesthesia 
and those with diabetes were excluded from the study.

Results: The results showed a significant decrease in NSAIDs and opioid consumption postoperatively in patients 
in Group B compared with Group A. There were no complications associated with the blockade of n. cutaneus femoris 
lateralis.

Conclusion: The ultrasound-guided blockade of n. cutaneus femoris lateralis combined with intravenous Dexa-
methasone offers a statistically significant reduction in opiate and NSAIDs consumption post-operatively.
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BURKHOLDERIA CEPACIA COMPLEX
ИЛИ МОЖЕМ ЛИ ДА ПОБЕДИМ НЕПОБЕДИМОТО?

Д. Гурдев(1), Е. Дарабанова(1) , А. Войчев(1), Чавдарова(2), А. Балинов(1), Д. Димитров(1)
(1) ОАИЛ, УМБАЛ ,, Пълмед”, гр.Пловдив , България

(2) Отделение по микробиология, УМБАЛ “Пълмед”, гр. Пловдив

Целите на настоящата работа са проследяване развитието на нозокомиална инфекция при пациент при-
веден в ОАИЛ от отделение по ,,Инвазивна кардиология‘‘, с клиника на белодробен оток и изразена дихател-
на недостатъчност, в резултат на тежкостепенна сърдечна недостатъчност. Седемнадесет дни след приема от 
трахеален аспират се изолира рядък инфекциозен причинител- ,,Burkholderia cepacia complex” в комбинация с 
,,Klebsiella pneumoniae”. Също поставяне на акцент върху предразполагащите фактори за развитието на изолата 
като например дълъг болничен престой, белодробен оток, кистична пулмонална фиброза, имунокомпрометира-
ни пациенти. Представяне приложените средства за изолиране на причинителя, диагностика и лечение. Фокус 
върху спазената политика на асептика и антисептика.

Приложени бяха документални методи и наблюдения, множество справки и събеседвания с колеги анес-
тезиолози и микробиолози с цел овладяване, превенция и справяне с комбинацията от инфекциозни причи-
нители.

Постигнати бяха следните резултати:
Благодарение на използваните средства за диагностика и лечение се стигна до заключението , че се ка-

сае за рядък  полирезистентен комплекс от бактериални причинители, който не е бил изолиран от пациент в 
болницата през последните 6 месеца. Водещ в над 35% от случаите до влошаване на подлежащата дихателна не-
достатъчност, развитие на фулминантна некротизираща пневмония и бактериемия, общо познати като ,, синд-
ром на Цепация“. Въпреки навременно приложеното антибиотично лечение по антибиограма с ,,Меропенем“ 
и ,,Колистин“, не се стигна до ерадикация на причинителите, а факторите на патогенност на същите доведоха до 
летален изход. Но благодарение спазването на строга асептика и антисептика, както и изолирането на болния се 
постигна контрол над инфекциозния причинител. Попречи се на разпространението му  сред имунокомпроме-
тираните лежащо болни в ,,ОАИЛ‘‘. Взетите мерки доведоха до предпазване на лекуващия, както и обслужващия 
пациента персонал.

Ключови думи: burkholderia cepacia complex;klebsiella pneumoniae; нозокомиална инфекция; полирезис-
тентен щам;синдром на ,,Цепация“;

Кореспондиращ автор: Д-р Д. Гурдев, ОАИЛ, УМБАЛ „Пълмед”, Пловдив, 
email: francai@abv.bg , тел. +359 884510406
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RESPIRATORY SIDE-EFFECTS DURING INTRAVENOUS PATIENT-CONTROLLED REMIFENTANYL FOR  
LABOR ANALGESIA

D. Karadjova, E. Ivanov, A. Sivevski, M. Zlatkova, S. Spasovski, K. Curlinov, 
V. Pop-Stefanija, J. Krstevska

University Clinic for Gynecology and Obstetrics, Skopje

Background and objectives: Remifentanil for labor analgesia is becoming very popular as alternative to epidural 
analgesia. It is a potent, ultra short-acting μ1 agonist, rapidly metabolized in both mother and fetus. The fear of 
respiratory side effects is always present when Remifentanil is used. The goal of this study is to analyze the respiratory 
side effects during PCA with remifentanil for labor analgesia.  

Materials and methods: This study included 75 parturients in term for birth, admitted for spontaneous labor. All 
parturients were primiparous, with ASA score 1. They received intravenous Remifentanil in bolus doses on a pump for 
patient-controlled analgesia (PCA) with 2 minutes locked interval. We started the remifentanil analgesia with smaller 
doses, 0.15 μg/kg, increased it gradually, to the maximum bolus dose of 0.8 μg/kg. Our primary outcome was maternal 
safety, we evaluate pulse oximetry (SpO2) continuously and respiratory rate every 10 minutes during the administration 
of Remifentanil. Supplementary oxygen was administered only if SpО2 fell less than 95%.

Results: The results present mean SaO2 value 96.95 ± 1.4 and mean respiratory rate 18.67 ± 0.9 per minute during 
the monitoring period. 42 patients (52.5%) needed О2 support, patients on average received oxygen for 78 minutes. No 
respiratory depression (respiration rate <9 or SpO2 <90%) was found.

Conclusion: The results available show that remifentanil can be safe and satisfactory alternative to epidural 
analgesia, but continuous respiratory monitoring and oxygen supply is mandatory.  
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AUTOMATIC SELECTION, ADAPTATION OF VENTILATION AND WEANING

Prof. David Linton
Director, Medical Intensive Care Unit Department of Medicine Hadassah University Hospital, Israel

e-mail: drdavidlinton@gmail.com

More than 35 years ago I was doing the original research and development of adaptive ventilation. So where does 
the term adaptive come from? The idea was that we wanted to change the concept of ventilation where the patient had 
to adapt to what the caregiver wanted to apply. 

The whole concept of adaptive ventilation was to adapt the ventilator, breath by breath, for what the patient needs. 
That’s why we came up with the term adaptive ventilation. It is very important that this concept is not seen as a mode 
of ventilation, although we call it adaptive ventilation “mode”. In adaptive ventilation, the patient decides what he needs 
and the ventilator follows the patient and provides the ventilation they need.

The adaptive ventilation is a philosophy of safe ventilation, sophisticated because it’s measuring many parameters 
and adjusting all the time. It allows and encourages the patient to early and spontaneous breathing. It allows safe 
weaning. It gives you a situational awareness of what’s happening in the lung. It’s all working automatically and it 
reduces the complication of mechanical ventilation. It shortens the time on the ventilator. It reduces the incidents of 
pneumothorax. It reduces the incidents of ventilator associated pneumonia and it definitely and dramatically reduces 
the need for sedation. This also means the cost of ventilation comes right down when you use adaptive ventilation.

All you need to do is set the machine to safety margins that are safe for the patient and then it will be good.



21-ВИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

64 РЕЗЮМЕТА

ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЩУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА И ПАЦИЕНТА 
В РЕАНИМАЦИЯ

Д. Йорданова
ВМА МБАЛ –  София, КАИЛ

 „Комуникирането е умение, което може да научите. То е като карането на колело или писането. Ако 
искате да работите с тях, може бързо да подобрите качеството на всяка част от живота Ви.“ - Брайън 
Трейси.

В европейски мащаб професията “медицинска сестра” е регулирана професия и това налага по-високи 
предизвикателства при обучението и придобиването на професионални компетенции. Комуникацията със 
спешно болните пациенти е много специфична. Общувайки с пациента или неговите близки медицинската се-
стра от позицията на своите професионални компетенции, трябва да се съобразява с темперамента, характера, 
социалният статус, интелекта, възрастта, фазата на заболяване, и редица други фактори, които имат отношение 
към изхода от заболяването. 

Като цяло, резултатите от проучванията показват, че комуникационните взаимодействия между пациентите 
и медицинските сестри в интензивните отделения се влияят от тежестта на заболяването на пациента, нивото 
на съзнание и степента на отговор от страна на пациента. Основните методи за комуникация, използвани от 
пациенти, които нямат възможност да говорят в интензивни отделения, са кимане с глава, жестове, думи с устата 
и по-рядко писане. Буйстващите и неадекватни пациенти, включително и делирните състояния при някои от тях, 
дори могат да бъдат опасни за грижещите се за тях сестри, поради риск от физическо посегателство.

Медицинската помощ включва не само добре изпълнена манипулация, провеждане на подготовка за из-
следвания, раздаване на лекарства, провеждане на хигиенни и специализирани грижи, но и личната грижа към 
човека, изразена в загриженост, съчувствие, внимание, емоционална топлота, зачитане и подкрепа. Продължи-
телността на времето, прекарано с медицинската сестра, корелира правопропорционално с броя на положител-
ните реакции от медицинската сестра към пациента. 

Ключови думи: комуникация, отношение, медицинска сестра, пациент, проблем, интензивно отделение

RELATIONSHIPS AND PROBLEMS OF NURSE – PATIENT COMMUNICATION IN THE INTENSIVE CARE 
WARD

D. Yordanova
Military Medical Academy – Sofia, Department of Anaesthesiology and Intensive Care

“Communication is a skill that you can learn. It‘s like riding a bicycle or typing. 
If you‘re willing to work at it, you can rapidly improve the quality of very part of your life.” – Brian Tracy

At European level, the profession of nurse is a regulated profession and this poses higher challenges in training and 
acquiring professional competencies. Communicating with patients with urgent illnesses is very specific. By communi-
cating with the patient or his or her relatives the nurse, from the point of view of his / her professional competences, 
must take into account temperament, character, social status, intellect, age, stage of illness and a number of other 
factors relation to the outcome of the disease.

Overall, the results of the studies show that communication interactions between patients and nurses in intensive 
care units are influenced by the severity of the patient‘s illness, the level of consciousness and the degree of response 
from the patient. The main communication methods used by patients who are unable to speak in intensive care units 
are nods, gestures, word of mouth, and less frequent writing. Upsetting and inadequate patients, including delirious 
conditions in some of them, can even be dangerous for nurses because of the risk of physical harm.

The medical care includes not only well-executed manipulation, research preparation, drug delivery, hygienic 
and specialized care, but personal attention toward the person, expressed in concern, sympathy, attention, emotional 
warmth, respect and support. The length of time spent with the nurse correlates directly with the number of positive 
responses from the nurse to the patient.

Keywords: nurse-patient communication, nurse-patient relationship, intensive care unit, problems
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УНИЛАТЕРАЛЕН БЛОК С РЕДУЦИРАНИ ДОЗИ MARCAIN HEAVY ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЕДНОСТРАННА 
УРОЛИТИАЗА, ПОДЛЕЖАЩИ НА УРЕТЕРОСКОПИЯ

Томова Дж., Ганчева Кр., Петров Н., Фарашев Р., Одисеева Е.
Катедра по анестезиология и интензивно лечение

Военномедицинска академия, София

Резюме:
Цел: Клинично сравнение между нискодозова унилатерална спинална анестезия спрямо стандартната спи-

нална при пациенти, показани за уретероскопия.

Материали и методи: Извърши се проспективно рандомизирано проучване върху 40 пациенти с ед-
ностранна уролитиаза, при които се прилага уретероскопия. При 20 от пациентите (Група 1) се приложи ин-
тратекално 10mg Marcain Spinal 0,5%, а при останалите 20 (Група 2) – Marcain Heavy 0,5%, съответно на 7 от тях 
– 10mg, на следващите 7 – 8mg и на последните 6 редуцирани дози - 6mg.  На базата височина, тегло, възраст, 
придружаващи заболявания и продължителност на интервенцията, приложените дози Marcain Heavy се реду-
цираха до 6mg.

Резултати: Успешното постигане на едностранна спинална анестезия се оцени по клинични признаци пре-
ди началото на операцията. Двустранно се оцени моторния блок по модифицираната скала на Bromage и сетив-
ния блок чрез убождане на симетрични места. Направи се сравнение и оценка на основните жизнени показате-
ли, времето, за което настъпва блокадата, както и непосредственото следоперативно състояние на пациентите. 
Не се наблюдаваха нежелани странични ефекти и в двете групи болни.

Извод: Чрез редуцираната унилатерална спинална  анестезия се постигна сензорен и моторен блок, огра-
ничен на оперативната страна за извършването на уретероскопията, като по този начин се осигури комфорт 
на пациента при абсолютна хемодинамична стабилност. Блокът се характеризира с лесно изпълнение, висока 
успеваемост и нисък процент усложнения.

Ключови думи: редуцирана унилатерала спинална анастезия, едностранна уролитиаза, уретероскопия, 
6mg Marcain Heavy
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНКА С ПОЛИМИЕЛОРАДИКУЛОНЕВРИТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА 
АПАРАТНА ВЕНТИЛАЦИЯ

Димитрова Б., Маринова Р., Хубенова П., Темелков Ат.
КАИЛ, УМБАЛ „Александровска“, София

Невроинфекциите са разнородна група заболявания, които могат да доведат до инвалидизиране и смърт 
на пациентите. Някои случаи на нероинфекця на гръбначния мозък могат да засегнат  дишането, и пациенти-
те трябва да бъдат поставени на продължителна механична вентилация. Представяме случай на пациентка с 
трудно поставена диагноза полимиелорадикулоневрит през 2016, която от тогава е на механична вентилация. 
Правени са многократни опити за отвикване от респиратор, както и санация на рекурентни инфекции.

CASE REPORT: PATIENT WITH PROLONGED MECHANICAL VENTILATION DUE TO 
POLYMYELORADICULO NEURITIS

Dimitrova B., Marinova R., Hubenova P., Temelkov At.
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Alexandrovska Hospital, Sofia 

Neuroinfections are a heterogeneous group of  diseases, which can lead to disabilities or death. Neuroinfections 
of the spinal cord can cause breathing disorders, thus leading to prolonged mechanical ventilation. We present a case 
report about a patient suffering from polymyeloradiculoneuritis in 2016, who is being on mechanical ventilation since. 
Weaning has been performed on multiple occasions, as well as treating the recurrent infections.
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ХЕПАРИН-ИНДУЦИРАНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ СЛЕД АОРТО-КОРОНАРЕН БАЙПАС 
И МИТРАЛНО КЛАПНО ПРОТЕЗИРАНЕ - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

 
Б. Михалкова; Л. Бакаливанов

УМБАЛ „Национална Кардиологична Болница“, гр. София
Клиника по сърдечно-съдова анестезия и интезивно лечение

Хепаринът е един от най-често използваните директни антикоагуланти в периоперативния период в сър-
дечно-съдовата хирургия. Хепарин-индуцираната тромбоцитопения (ХИТ) е потенциално опасна  нежелана ле-
карствена реакция с имунна генеза. ХИТ е свързана с висок риск от тромбоемболични усложнения, нарастване 
постоперативните компликации, протрахиран болничен престой, нарастване заболеваемостта и смъртността 
след кардиохирургична операция с до 50%.

Представяме клиничен случай на 59-годишна жена с триклонова коронарна болест и високостепенна мит-
рална регургитация постъпила за планова хирургична интервенция в обем аортокоронарна ревасуларизация и 
митрално клапно протезиране. На единадесети следоперативен ден клинико-лабораторни данни за ХИТ с бифа-
зен модел на брой тромбоцити, позитивиране на PaGIA heparin/PFA антитела, характерни кожни лезии, макро-
скопска хематурия, рецидивиращи плеврални изливи. Започната антикоагулация с Фондапарин, вливания на 
имуноглобулин G, изключване на имуногенния агент от терапията. Дехоспитализирана в добро общо състояние 
на шестнадесети следоперативен ден.

Ключови думи: Хепарин, Хепарин-индуцирана тромбоцитопения, PaGIA heparin/PFA антитела

HEPARIN-INDUCED THROMBOCYTOPENIA AFTER AORTO-CORONARY BYPASS, MITRAL VALVE 
PROSTHESIS AND INTRA-AORTIC BALLOON PUMP - CLINICAL CASE REPORT

B. Mihalkova, L. Bakalivanov
UMHAT “National Heart Hospital”, Sofia

Cardiovascular Anesthesia аnd Intensive Care

Heparin is one of the most commonly used direct anticoagulants in the perioperative period in cardiovascular 
surgery. Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) is a potentially dangerous adverse reaction with immune origin. HIT 
is associated with a high risk of thromboembolic complications, increased postoperative complications, hospital stay, 
increased morbidity and mortality after cardiac surgery by up to 50%.

We present a clinical case report of a 59-year-old woman with coronary artery disease and severe mitral regurgi-
tation. She attended to hospital for routine surgery - aortic coronary revascularisation and mitral valve prosthetics. On 
the eleventh postoperative day the patient was with clinical laboratory data on HIT with biphasic platelet count model, 
PaGIA heparin / PFA antibody positive, characteristic skin lesions, macroscopic hematuria, recurrent pleural effusions. 
Anticoagulation with fondaparinux, immunoglobulin G infusions, exclusion of the immunogenic agent from therapy 
were performed. The patient was discharged in good condition on the sixteenth postoperative day.

Key words: Heparin, Heparin-induced thrombocytopenia, PaGIA heparin/PFA antibodies
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НЕКОНТРОЛИРАНАТА ОНКОЛОГИЧНА БОЛКА КАТО ИНДИКАЦИЯ ЗА СПЕШНА 
ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Доц. д-р Николай Йорданов, д.м.1,2
1. Комплексен онкологичен център – Враца; Направление „Палиативни грижи“
2. МУ – София; Филиал „проф. д-р Ив. Митев“ – Враца; Катедра „Клинични и медико - биологични науки “

Цел на изследването: Да се изследва неконтролираната ракова болка като причина за спешна хоспитали-
зация  в Отделение „Палиативни грижи“ при Комплексен онкологичен център – Враца. 

Материали и методи: Ретроспективно, едноцентрово, дескриптивно изследване, базирано на електрон-
ната и на хартия медицинска документация на хоспитализираните болни в ОПГ при КОЦ – Враца за периода от 
01/01/2018г до 30/06/2019г.

Резултати: Изследвана е документацията на 748 болни - 608 (81,28%)планови и 140 (18.72%) спешни, от кои-
то 381 (51%) мъже и 366(49%) жени, на възраст от 25г до 89 години, като средната възраст на болните е 66,03г за 
мъжете и 63.21г за жените. На таблицата са показани 10-те най-чести диагнози (76,2%) и броя болни:

 
Болката е водеща при 488 (65,24%) / 748 болни, следвана от умората 264 (35.29%) и гадене и повръщане 114 

(21,39%). 

Болка като причина за спешна хоспитализация е установена при 82(10,96%) болни. От тях при 23(16,43%) 
са новооткрити костни метастази, като при 6 (4,29%) са установени патологични фрактури. При 9(6,43%) болни 
с неконтролирано главоболие са  открити мозъчни метастази. При 9(6,43%) болни е установена ангажиране на  
нерви и/или нервни плексуси, а при 5(3,57%) са открити патологични фрактури на гръбначния стълб. Най-често 
неконтролирана болка са изпитвали болните с рак на панкреаса 10 (83,33%) от общо 12 хоспитализирани   по 
спешност болни, с рак  белите дробове -16 (72.22%) от 22  спешно болни и 7(70%) / 10 спешно приети болни с рак 
на маточната шийка.  Към момента на хоспитализиране 45 (54,88%) от пациентите са били опиоидно наивни, 
26(31.71%) са провеждали лечение за болката с различни опиоиди, а 11(13,41%) болни са прекратили назначено-
то лечение. За овладяване на болката най-често е използван парентерален морфин при 34 (41.46%). Използвани 
са още други опиоиди, НСПВС,  адювантни аналгетици и Кетамин

Заключение: Неконтролираната болка като причина за спешна хоспитализация се установява при  10,96%  
от хоспитализираните 748 болни за периода. Най-често по спешност поради неконтролирана болка са били 
хоспитализирани болни с рак на панкреаса, белите дробове и ларинкса, но наличните данни не позволяват да 
се направят статистически достоверни изводи, върху които да се изгради стратегия  за намаляване честотата на 
спешните хоспитализации поради  неконтролирана болка. 

Брой болни 25 35 36 38 42 43 54 64 104 129

% (747) 3,36 4,70 4,84 5,11 5,65 5,78 7,26 8,60 13,98 17,34

Диагноза МКБ10 C56 C20 C25 C18 C67 C80 C61 C53 C50 C34
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UNCONTROLLED CANCER PAIN AS AN INDICATION FOR EMERGENCY HOSPITALIZATION

Assoc. Prof. Dr. Nikolai Yordanov, MD, 1,2
1. Comprehensive Cancer Center - Vratsa; Palliative Care Unit
2. Medical University - Sofia; Affiliate „Prof. Dr. Iv. Mitev”- Vratsa; Department of “Clinical and Medical and Biological 

Sciences”

Aim: To investigate „the uncontrolled cancer pain“ as a reason for emergency (ER) hospitalization of cancer patients 
in “Palliative Care” unit (PCU) of Comprehensive Cancer Center – Vratsa (CCC).

Study design: Retrospective, single-center, descriptive study based on electronic and paper medical records of 
hospitalized patients (pts) in PCU at CCC - Vratsa for the period from 01/01/2018 to 30/06/2019.

Results: 748 patients were admitted in PCU during the period- of them 608 (81.28%) planned and 140 (18.72%) ER; 
381 (51%) men (mean age of 66.03y.o.) and 366 (49%) (age 63.21y.o.) women. Table 1 shows the top 10 diagnoses that 
make 76.2% of patients:

 
488 (65.24%) of the 748 pts experienced pain, followed by fatigue 264 (35.29%) and nausea and vomiting 114 

(21.39%) pts. 
Pain as symptom causing ER hospitalization was experienced by 82 (58.57%) of 140 ER hospitalized pts, or 10.96% / 

748 pts. Bone metastases were found in 23 (16.43%), and pathological fractures detected in 6 (4.29%) pts. 9 (6.43%) pts 
with brain metastases experienced difficult to control headache. In 9 (6.43%) pts were found invasion and/or compres-
sion of nerves and plexuses, in 5 (3.57%) pts’ nerve compression was result of pathological fractures of the vertebra. 
Uncontrolled pain as leading cause for ER hospitalization was in pts with pancreatic cancer -10 (83.33%) of 12 ER pts, 
followed by lung cancer pts - 16 (72.22%) / 22 ER hospitalized pts, and 7(70%) /10 ER pts with cervical carcinoma. 45 
(54.88%) of ER patients were opioid naive at the time of admission; 26 (31.71%) pts were on prescribed opioids; and 11 
(13.41%) ER pts had had stopped prescribed analgesic treatment by different reasons. Parenteral morphine was used to 
gain rapid control of the pain in 34 (41.46%). For rapid pain control were used oral immediate release opioids, NSAIDS, 
adjuvants and Ketamine. 

Conclusions: Uncontrolled pain as a primary reason for emergency hospitalization was found in 82 (10.96%) out 
of the 748 hospitalized patients for the reporting period. Patients with pancreatic cancer most often were emergency 
hospitalized with uncontrolled pain, followed by patients with lung and larynx cancers. However, the available data do 
not allow statistically reliable conclusions in order to develop a strategy for reducing the frequency of emergency hos-
pitalizations due to uncontrolled pain. 

Patients N 25 35 36 38 42 43 54 64 104 129

% (747) 3,36 4,70 4,84 5,11 5,65 5,78 7,26 8,60 13,98 17,34

Diagnoses ICD10 C56 C20 C25 C18 C67 C80 C61 C53 C50 C34



21-ВИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

70 РЕЗЮМЕТА

СИНДРОМ НА EHLERS-DANLOS ПРИ ПЕТНАДЕСЕТГОДИШЕН ПАЦИЕНТ – 
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Д. Казаков, Г. Павлов, К. Чифлигаров, В. Стоилов, Е. Митковски, 
Д. Василев, Ч. Стефанов

КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД, гр. Пловдив
КАСИМ, Медицински Университет - Пловдив

Синдромът на Ehlers-Danlos представлява хетерогенна група от наследствени системни заболявание на съ-
единителната тъкан, дължащи се на дефект в синтеза на колаген. Според последната класификация са познати 
13 различни форми на синдрома. Най-изучавана от всички е съдовата форма, при която може да се наблюдават 
руптури на артериални съдове, както и перфорации на вътрешни органи – включително черва и матка, които 
могат да доведат до фатални последствия. 

Представяме клиничен случай на петнадесетгодишно момче, прието в КАИЛ с диагноза перитонит и сепсис 
след спонтанна перфорация на colon sigmoideum. От анамнезата става ясно, че майката на пациента е починала 
на 22-годишна възраст от перитонит в следствие на множество спонтанни перфорации на черва. В хода на про-
лежаването настъпиха редица усложнение – двустранни плеврални изливи, мекотъканни хематоми, разкъсна 
рана на дясна предмишница с масивна хеморагия, хеморагичен шок. При проведен КТ на гръден кош се откри 
лъжлива аневризма на a. subclavia dextra, която след обсъждане на консилиум се интервенира в гр. София чрез 
ендоваскуларно поставяне на стент графт. Описаната анамнеза и клинична картина насочи вниманието на еки-
па ни към синдрома на Ehlers-Danlos като евентуална причина за състоянието. Пациентът беше изписан след 44 
дни в КАИЛ, а заболяването беше окончателно доказано чрез генетичен анализ.

Ключови думи: Синдром на Ehlers-Danlos, аневризма, сепсис, шок

EHLERS-DANLOS SYNDROME IN A 15-YEAR-OLD PATIENT – CASE REPORT

D.Kazakov, G. Pavlov, K. Chifligarov, V. Stoilov, E. Mitkovski, D. Vasilev, Ch. Stefanov
Department of Anesthesiology and Intensive Care, UMHAT “St. George” – Plovdiv

Department of Anesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine, Medical University of Plovdiv

 Ehlers-Danlos syndrome is a heterogeneous group of hereditary connective tissue disorders due to a genetic 
defect in collagen synthesis. According to the last classification there are 13 different forms of the syndrome. The most 
studied one is the vascular type, as it is associated with arterial rupture and visceral perforation – including uterus or 
intestines, with possible life-threatening consequences. 

 We present a clinical case of a 15-year-old boy admitted to our unit with peritonitis and sepsis after spontaneous 
colon sigmoideum perforation. The family history revealed that the mother died of peritonitis after multiple sponta-
neous intestinal perforations at the age of 22. During the stay we observed many complications – pleural effusions, soft 
tissue hematomas, spontaneous under arm rupture with massive hemorrhage, hemorrhagic shock. A chest CT scan 
showed a right subclavian artery pseudoaneurysm. After discussion the patient was transported to Sofia, where the 
pseudoaneurysm was treated successfully by endovascular stent grafting. Because of the described history and clinical 
presentation Ehlers-Danlos syndrome was a possible cause for the condition. The patient was released after 44 days in 
the intensive care unit and DNA analysis confirmed the diagnosis. 

Key words: Ehlers-Danlos syndrome, aneurysm, sepsis, shock
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВ ИНЦИДЕНТ В ОПЕРАЦИОННАТА ПРИ 
ТРАНСГАСТРАЛЕН ДРЕНАЖ НА ПСЕВДОКИСТА НА ПАНКРЕАСА

НЕНКОВ, М., КАИЛ, ВМА СОФИЯ
ИВАНЧЕВ, И., КАИЛ ВМА СОФИЯ

ГАТЕВ, Ц., НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА, ВМА СОФИЯ

Трансгастралният дренаж на псевдокиста на панкреаса е рутинна процедура, провеждана под обща- инту-
бационна анестезия. Като сложност процедурата е от най- висок ред в гастроентерологията. Като анестезиоло-
гична работа представлява средна по сложност интервенция с неголяма оперативна травма. 

Представяме случай на пациент, поставен на операционната маса в планов порядък за поредно дрениране 
на псевдокиста на панкреаса. По време на интервецията, в рамките на минута настъпва тежко сърдечно съдово 
усложнение, което довежда до Exitus Letalis, въпреки огромните усилия от страна на анестезиологичния екип. 
Първоначалната находка при макроскопски оглед, на аутопсионната маса, не открива причина за настъпилия 
инцидент. Едва микроскопските изследвания потвърждават клиничните наблюдения и диагноза на анестезио-
логичния екип. 

Ключови думи: анестезия в гастроентерологията, сърдечносъдов инцидент, трансгастрален дренаж

CLINICAL CASE OF A CARDIOVASCULAR INCIDENT IN THE OPERATING ROOM DURING 
TRANSGASTRIC DRAINAGE OF PANCREATIC PSEUDOCYST

Nenkov, M., Department of Anaesthesiology and Intesive Care, Military Medical Academy, Sofia
Ivanchev, I., Department of Anaesthesiology and Intesive Care, Military Medical Academy, Sofia 

Gatev, Z., Head of Department Judicial Medicine, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Transgastric drainage of pancreatic pseudocyst is a routine procedure, which is performed under total intravenous 
anaesthesia with intubation. This intervention is within the highly complex ones in interventional gastroenterology. For 
us - anesthesiologists this procedure is not a challenge and bears a moderate operating trauma.

We present a case of a patient brought to the operating room for elective transgastric drainage of pancreatic 
pseudocyst. This intervention is second for the patient. During the procedure a heavy cardiovascular complication hap-
pened in less than a minute. Despite the anesthetic team’s massive effort this case ends letal for the patient. 

The macroscopic investigation in the Department of Pathology does not discover the reason for this incident. The 
microscopic investigation confirmed the clinical observation and diagnosis of the anesthetic team.

KEY WORDS:  Anaesthesia for GE procedures, Cardiovascular incident, Transgastric drainage of pancreatic pseudo-
cyst.
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НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ НЯКОИ ПОСТОПЕРАТИВНИ АСПЕКТИ НА АНЕСТЕЗИЯТА И ВЛИЯНИЕТО НА 
ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ НА ТРАВМАТИЗЪМ ВЪРХУ ПРОМЯНАТА НА КОГНИТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ 

СЛЕД ИЗВЕЖДАНЕ ОТ АНЕСТЕЗИЯ

Донкина, В., Център за психологична и немедицинска грижа, СБАЛХЗ
Ненков, М., КАИЛ, ВМА

 Психосоматичната  медицина се основава на едно базисно допускане – факта, че емоциите и личносто-
вите особености могат да повлияват физиологичните функции на тялото и да участват в  етиологията и патогенезата 
на соматичната болест. Идеята за възможния „скок“ на психичната травма, асоциирана със стрес, непреработена 
емоционална загуба или реален преживелищен травматизъм, в телесната симптоматика, е особено видна в различ-
ните аспекти на клиничната медицинска практика, където относително лесно се наблюдава прекия ефект на безо-
бектния, неконкретизиран страх, тревожност и емоционална напрегнатост, върху формирането на соматичен симп-
том. Съществува един често наблюдаван феномен на психичната функция след извеждане от анестезия, свързан с 
обратимо – в рамките на няколко дни – снижение на когнитивния капацитет на личността (паметови нарушения и 
конфабулации, стеснен обем и нарушена превключваемост и разпределяемост на вниманието) или т.нар. обратимо 
„оглупяване“ на пациента. Обичайно този относително често срещан „ефект” се обяснява с наличието на потенциал-
на съдова проблематика или евентуална хипоксия. Фактът на неговата обратимост обаче, както и разглеждането му 
като частен случай на също толкова често срещани -  до банализиране - отново преходни и краткотрайни промени 
в емоционалното състояние на пациента след различни типове оперативни или инвазивни интервенции (агресив-
ност, буйстване, променено състояние на съзнанието – делир) при възрастни, както и при деца, поставя въпроса за 
това какво причинява тези промени, още повече във всички онези случаи, при които се изключва проблем в проти-
чането на медицинската процедура или подлежаща органична патология.

Докладът представя изследване на промените в емоционалния и когнитивен статус на пациент след поредица 
медицински процедури и предлага някои хипотези в неговото разглеждане, имащи отношение км подобряването на 
аспектите на немедицинската грижа.

Ключови думи: анестезия, снижен когнитивен капацитет, психосоматика, тревожност, стеснен обхват на вни-
манието, пост-оперативни ефекти на анестезията, хипоксия

SOME ASPECTS OF POSTOPERATIVE EFFECTS OF ANAESTHESIA AND THE INFLUENCE OF EMOTIONAL 
EXPERIENCES OF TRAUMA OF THE CHANGE IN THE COGNITIVE CAPACITY OF THE PATIENT - 

CLINICAL OBSERVATION

Donkina, V., Centre for Psychological and Non-medical care, National Haematology Hospital, Sofia
Nenkov, M., Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia

Psychosomatic medicine is based on a basic assumption - the fact that emotions and personality traits can influence the 
physiological functions of the body and participate in the etiology and pathogenesis of somatic disease. Real lifelong trau-
matism in bodily symptomatology is particularly evident in the various aspects of clinical medical practice, where the direct 
effect of the harmless, specific fear, anxiety and emotional tension on the formation of a somatic symptom is observed. There 
are commonly observed phenomena of psychiatric function after withdrawal from anesthe-sia associated with a reversible 
- within a few days - decrease in the cognitive capacity of the indi-vidual (memory impairments and confabulations, narrow 
volume and impaired switching and dis-tribution of attention), or so-called reversible „stupidity“ of the patient.  Usually, this 
relatively common effect is explained by the presence of potential vascular problems or possible hypoxia. However, the fact 
of its reversibility, as well as its treatment as a special case of equally common - to banalization - again transient and short-
term changes in the emotional state of the patient after various types of operative or invasive interventions (aggressiveness, 
raging, altered state of con-sciousness - delirium) raises the question of what causes these changes in adults as well as 
chil-dren, even more so in all cases where a problem with the course of the medical procedure or the underlying organic 
pathology is ruled out. 

The report presents a study of changes in the emotional and cognitive status of a patient following  series of medical pro-
cedures and suggests some hypotheses in his/her treatment that relate to the improvement of aspects of non-medical care.

Key words: anesthesia, decreased cognitive capacity, psychosomatics, anxiety, narrow attention span, post-operative 
effects of anesthesia, hypoxia
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ОЦЕНКА НА ВЕНТИЛАТОР-АСОЦИИРАНА ПНЕВМОНИЯ ЧРЕЗ CPIS И БЕЛОДРОБНА ЕХОГРАФИЯ
В. Стоилов, Г. Павлов, А. Проданов, Е. Митковски, Д. Василев, Д. Казаков, Ч. Стефанов

КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД гр. Пловдив
КАСИМ, МУ - Пловдив

Целта на настоящото проучване беше да се установи чувствителността, специфичността, точността, положител-
ната и отрицателна предсказващи стойности на рентгенографията на бял дроб, Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) 
и белодробната ехография по отношение диагнозата на ВАП и да се изследва степента им на корелация с нивата на 
C-реактивния протеин (CRP).

Пациенти и методи Касае се за ретроспективно, нерандомизирано проучване за период от 20 месеца, в което бяха 
включени 19 пациента на механична вентилация с продължителност над 48 часа, хоспитализирани и лекувани в ОИЛ на 
КАИЛ при УМБАЛ „Св. Георги“- гр. Пловдив. Белодробната ехография беше извършвана с апарат Philips CX50 и микрокон-
вексен трансдюсер с честота 8-5 MHz. Всеки бял дроб беше разделен на шест региона като най-тежката установена пато-
логия беше оценена по точкова система – Lung Ultrasound Score (LUS). Пациентите получаваха: 1 точка при наличието на 
поне 3 добре отграничени B-линии; 2 точки при множество B-линии и/или малка субплеврална консолидация; 3 точки 
при белодробна консолидация. Прие се, че положителни за ВАП са пациенти с CPIS≥6 и LUS≥18 точки. Чрез статистически 
анализ се изчислиха чувствителност, специфичност, положителна и отрицателна предиктивна стойност и точност на по-
сочените диагностични методи. Корелацията между LUS, CPIS и CRP се извърши чрез непараметричен тест на Спиърман.

Резултати Установи се, че при пациенти с CPIS≥6 белодробната ехография има съответно 100% чувстителност, 
88% специфичност, положителна предиктивна стойност 92%, отрицателна предиктивна стойност 100% и точност 95%. 
Липсваше сигнификантна корелация между CRP и LUS/CPIS при използвания непараметричен тест на Спиърмън (p>0,05). 

Изводи Резултатите от проведения анализ дават основание да се приеме, че белодробната ехография може да 
бъде използвана като допълнително надеждно средство в диагностиката на ВАП. Възможността да бъде извършвана до 
леглото на болния, при нужда многократно, без излагане на допълнителна радиация повишават стойността и ползата 
на метода. Установи се липса на сигнификантна корелация между CRP и LUS/CPIS и невъзможност за надеждна оценка 
на патологията чрез биохимичното изследване. Необходими са допълнителни проучвания за установяване на мястото 
на белодробната ехография като самостоятелен способ за диагностика на ВАП.

ASSESSMENT OF VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA WITH CPIS AND LUNG ULTRASOUND
V. Stoilov, G. Pavlov, A. Prodanov, E. Mitkovski, D. Vasilev, D. Kazakov, Ch, Stefanov

Department of Anaesthesiology and Intensive Care, “St. George” University Hospital, Plovdiv
Department of Anaesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine, Medical University Plovdiv

The aim of the study is to assess sensitivity, specificity, accuracy, positive and negative predictive value of chest radiography 
(CXR), Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) and lung ultrasound regarding the diagnosis of ventilator-associated pneumonia 
(VAP) and to inquire correlation with the levels of C-reactive protein (CRP)

Patients and methods In this retrospective, non-randomized study over a 20 month period 19 patients undergoing treat-
ment at the intensive care unit of the department of anesthesiology and intensive care, “St. George” University Hospital, Plovdiv, 
that were on mechanical ventilation for longer than 48 hours were enrolled. Lung ultrasound was performed with Philips CX50 
ultrasound machine with 8-5 MHz microconvex probe. Each lung was separated in six regions and the most severe pathology 
was graded based on Lung Ultrasound Score (LUS). Patients received: 1 point for more than 3 well-defined irregularly spaced 
B-Lines; 2 points for multiple abutting B-lines or small subpleural consolidation; 3 points for lung consolidation with tissue-like 
sign. It was accepted that positive for VAP were patients with CPIS≥6 and LUS≥18 points. Sensitivity, specificity, accuracy, positive 
and negative predictive value of the methods were assessed using statistical analysis. The correlation between LUS, CPIS and CRP 
was calculated using Spearman’s rank correlation coefficient.

Results It was assessed that in patients with CPIS≥6 lung ultrasound has 100% sensitivity, 88% specificity, positive predictive 
value 92%, negative predictive value 100% and accuracy 95%. There is no significant correlation between CRP and LUS/CPIS using 
Spearman’s rank correlation coefficient (p>0,05).

Conclusion The results from the conducted analysis render lung ultrasound a valuable tool in the diagnosis of VAP. The 
ability to perform it at the bedside, multiple times without additional radiation exposure further increase the value and utility of 
the method. There is a lack of significant correlation between CRP and LUS/CPIS and inability to adequately assess the pathology 
through the biochemical marker. Further investigations are required to determine the place of lung ultrasound as a self-sufficient 
method of diagnosing VAP.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОНОКЛОНАЛНО АНТИТЯЛО – ИДАРУЦИЗУМАБ С ЦЕЛ ОВЛАДЯВАНЕ НА ХЕМОРАГИЧНИ
 УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ДИРЕКТЕН ОРАЛЕН АНТИКОАГУЛАНТ – ДАБИГАТРАН

д-р К. Фералиев, д-р Е. Крумова, д-р Н. Рамшев, д-р З. Рамшева, проф. К. Рамшев, д.м.
Клиника „Интензивна терапия“ към Катедра по кардиология, интензивна терапия и вътрешни болести в МБАЛ-София 

на Военномедицинска академия

Директните  орални  антикоагуланти (ДОАК) са  група от  нови  лекарствени средства ,  които през  последните  години  все   
повече  навлизат  в  клиничната практика  за  профилактика на  исхемичен   мозъчен  инсулт (ИМИ) при пациенти  с неклапно  
предсърдно  мъждене  и  за лечение  на  венозен  тромбоемболизъм.   Дабигатранът  е  мощен,  конкурентен,  обратим,  дирек-
тен  тромбинов   инхибитор  с преобладаващо  бъбречна  екскреция.  Последният  носи   риск  от  кървене  с  различна   органна    
локлизация    и   тежест,  налагащи понякога   интензивни   реанимационни   грижи  и  лечение за  бързо неутрализиране  на  
антикоагулантния  му  ефект.  Скорошни  големи   проучвания  при  пациенти  на  лечение  с  Дабигатран  са  показали  по-ви-
сока  честота  на  големи  гастроинтестинални  кръвозливи   особенно  при   тези  от  тях  на  възраст  над  75 години  или  при 
понижена бъбречна функция, с  оценен  годишен  риск от 0.3-0.5%. Идаруцизумаб е моноклонално  антитяло  и  единственият 
регистриран  до  момента  антидот, който се  прилага  при  животозастрашаващо  голямо  кървене,  продължително (повече 
от 24 часа) неконролирано   кървене  или  при  спешни  хирургични  операции/процедури.

Представяме два клинични случая, усложнени с голямо кървене от долен гастроинтестинален тракт  и  успешно прило-
жение на  Идаруцизумаб.  Първият е на пациентка  с  динамично  влошена бъбречна  функция в резултат на остра вирусна 
инфекция и  дехидратация, с клинично значим риск от кумулация, при бавна елиминация на   антикоагуланта. Вторият е  
пример  за лекарствено  взаимодействие  при  пациент на лечение с Верапамил, довело до повишен  терапевтичен  ефект  
на  Дабигатран  и  кървене със значителен  спад на хемоглобина,  удължени хемостазни  показатели  и  хемодинамична  нес-
табилност.  Приложи се интравенозен антидот по протокол, с нормализиране на хемостазните  показатели  на втория час и 
последващо спиране на остро настъпилото кървене.

В заключение, по данни на проведени  клинични  проучвания,  има  до  98,7 %  успешно нормализирани  хемостазни  по-
казатели  със  спиране на кървенето през първите четири часа след приложение на пет грама Идаруцизумаб, което го прави 
изключително надежден и единствен до момента антидот.

Ключови думи: моноклонално антитяло, Идаруцизумаб, директен орален антикоагулант, Дабигатран, неклапно пред-
сърдно мъждене, исхемичен мозъчен инсулт, гастроинтестинални кръвоизливи, хемостазни показатели.

USE OF A MONOCLONAL ANTIBODY - IDARUCIZUMAB FOR THE CONTROL OF HEMORRHAGIC  
COMPLICATIONS WITH DIRECT ORAL ANTICOAGULANT THERAPY - DABIGATRAN

K. Feraliev, MD, E. Krumova, MD, N. Ramshev, MD, Z. Ramsheva, MD, Prof. K. Ramshev, MD, DM Therapy at the Department of 
Cardiology, Intensive Care and Internal Diseases at the MBAL -Sofia at the Military Medical Academy

Direct oral anticoagulants (DOAK) are a group of new drugs that have become increasingly popular in clinical practice for the 
prevention of ischemic stroke (IS) in patients with atrial fibrillation and for the treatment of venous thromboembolism. Dabigatran is 
a potent, competitive, reversible, direct thrombin inhibitor with predominantly renal excretion. The latter carries the risk of bleeding 
with different organ localization and severity, requiring sometimes intensive care and treatment to quickly neutralize its anticoagulant 
effects. Recent large studies in patients treated with Dabigatran have shown a higher incidence of major gastrointestinal haemorrhag-
es, especially in those over 75 years old or with impaired renal function, with an estimated annual risk of 0.3-0.5%. Idarucizumab is 
a monoclonal antibody and the only antidote registered for use till now in life-threatening major bleeding, prolonged (more than 24 
hours) uncontrolled bleeding, or in emergency surgeries/procedures.

We present two clinical cases complicated by major bleeding from the lower gastrointestinal tract and successful administration 
of Idarucizumab. The first is a patient with dynamically impaired renal function as a result of acute viral infection and dehydration 
with a clinically significant risk of cumulation with slow elimination of anticoagulant. The second is an example of a drug interaction 
in a patient treated with Verapamil, leading to increased therapeutic effect of Dabigatran and bleeding with significant decrease in 
hemoglobin, prolonged hemostatic parameters and hemodynamic instability. According to the protocol, intravenous antidote was 
administered, normalizing the hemostatic values at the second hour and subsequent stop of acute bleeding.

In conclusion, according to data from clinical studies, there are up to 98.7% successfully normalized hemostatic parameters with 
stopping the bleeding in the first four hours after administration of five grams of Idarucizumab. This makes Idarucizumab extremely 
reliable, as well as the only antidote till now.

Keywords: monoclonal antibody, Idarucizumab, direct oral anticoagulant, Dabigatran, atrial fibrillation, ischemic stroke, gastro-
intestinal bleeding, hemostasis
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НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ СОМАТИЧНИЯ СТАТУС НА ПАЦИЕНТА ПО ВРЕМЕ НА 
АНЕСТЕЗИЯ В ЛАПАРОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ

Георгиева Е.
Медицинска сестра, КАИЛ, ВМА – София 

Лапароскопската хирургия е основна, бързо развиваща се дисциплина. Предимствата ѝ в сравнение с отво-
рената хирургия са намалена хирургична травма, по-къс болничен престой, по-бързо възстановяване и възвръ-
щане към нормалния начин на живот, намаляване на  моментната и хроничната болка в областта на кожните 
разрези. 

Анестезиологично поведение в лапароскопската хирургия: Извършва се рутинно под обща интубацион-
на анестезия, в условията на постигнат пневмоперитонеум, чрез инсуфлиране на въглероден диоксид, при ин-
траабдоминално налягане 12-14 mmHg. 

Целите по време на анестезията са: постигане на хемодинамична стабилност, адекватна мускулна релакса-
ция, респираторна стабилност, протекция срещу хипотермия, контрол върху постоперативното гадене и пов-
ръщане. 

Напрегнатият пневмоперитонеум, повишеното интраабдоминално налягане и позицията на пациента 
предполагат възникване на усложнения от страна на сърдечносъдовата система, дихателната система, които е 
необходимо да бъдат мониторирани и предотвратени от действията на анестезиологичния екип. 

Заключение: В настоящото изложение са систематизирани основните проблеми и рискове при извършва-
нето на лапароскопски и оперативни интервенции, и поведението на анестезиологичната сестра като част от 
анестезиологичния екип. 
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FREQUENCY OF POLYMORPHISM OF GENES AND THEIR EFFECT ON THE PHARMACODYNAMICS OF 
PROPOFOL DURING GENERAL ANESTHESIA FOR HYSTERECTOMY

Emilija Ivanov, Dafina Karadjova, Atanas Sivevski, Milica Zlatkova
University Clinic for Gynecology and Obstetrics, Skopje

The completion of the human genome project and the development of new technologies for high-output genetic 
analyses has allowed for establishment of the concept of personalized medicine, with special emphasis of individualized 
therapy. Pharmacogenetics is defined as “the study of genetic variations affecting drug response”. Genetic variation can 
influence a drug’s pharmacokinetics, pharmacodynamics and therapeutic outcomes. 

In order to understand the reason for this interindividual variability in the clinical response to propofol, we decide 
to investigate the impact of single-nucleotide polymorphisms (SNP) in CYP2B6, GABRE and ABCB1 on variations seen in 
clinical response to propofol.

CYP2B6 is one of the most polymorphic CYP genes in humans. The hydroxylation reaction of propofol produces 
4-hydroxypropofol, which is responsible for 1/3rd hypnotic activity of propofol. In the context of propofol response the 
effect of this polymorphism was proved to be substrate-specific and usually led to a disturbed gene expression.

GABRA1 is the specific target of nonbenzodiazepine hypnotic agents and is responsible for their hypnotic and 
hallucinogenic effects. Under propofol anesthesia, the minor A allele of rs2279020 in GABAA1 may induce a stronger 
inhibition in the brain, as shown by the higher Bispectral Index BIS in those patients after the loss of consciousness. This 
result significantly supports the role of GABAA1 in susceptibility to propofol anesthesia. 

ABCB1 (MDR1, P-glycoprotein) gene is the first identified and the best characterized gene from ABC transporter 
family. Patients who are homozygous TT have a two to three times lower expression of P-gp than the wild type CC. 
This change in structure could result in increased drug absorption from the intestine, a reduced renal clearance, or an 
increased brain concentration.

Eighty-two patients undergoing propofol general anesthesia for abdominal hysterectomy (bolus dose 2 mg/kg) 
in the University Clinic for Gynecology and Obstetrics in Skopje, Republic of Macedonia were recruited for this study. 
Writ¬ten informed consent was obtained for each pa¬tient. Genomic DNA was extracted from whole blood, using Ge-
nomic DNA Whole Blood Kit and Genomic DNA FFPE One-Step Kit (RBC Bioscience, Taiwan) according to the manufactur-
er provided protocols on a MagCore HF16 Plus automatic DNA extractor (RBC Bioscience, Taiwan). The presence of the 
(CYP2B6 - 516G>A; GABRA1 - 1059+15G>A and ABCB1 3435T>C polymorphisms were analyzed by allelic discrimination 
TaqMan assay (MxPro 3005P, Strategene, La Jolla, Ca, USA) using TaqMan SNP geno¬typing assay for CYP2B6, for GA-
BRA1 and for ABCB1.  

Demographics of the participants were as follows: age 51,68 ± 9,09 years; weight 79 ± 17,24 kg; anesthesia induction 
time 74,13 ± 42,33 sec; wake up time 14,50 ± 6,85. Our results for CYP2B6 - 516G>T polymorphism showed a prevalence 
of 73% for the G allele and 27% for the T allele. This was distributed as 58.43% for the GG genotype, 37.07% for the 
GT genotype and 4.5 % for the TT genotype. The frequency of  TT-type of  rs 1045642 was 25,84% while for TC and CC 
genotypes were 49,43% and 24,73% respectively. The detected genotype frequencies for GABRA1 were 35,2% for GG, 
46,6% AG and 19,2% for AA. 

Our results showed that the frequency of these polymorphisms in our patients is similar to that in other population 
studies. The study sample size was relatively small, so future studies are needed to better demonstrate that patients 
with different pharmacogenetic polymorphisms had individualized susceptibility to propofol anesthesia. 
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ОТВЪД ЗАВЕСАТА - АНЕСТЕЗИОЛОГЪТ КАТО ЕХОГРАФИСТ В СЪРДЕЧНАТА ОПЕРАЦИОННА

Гецов, Ясен FEACTA, Анестезиолог, Операционен Блок  AcibademCityClinic, Sofia, Bulgaria

Интраоперативната трансезофагеална ехокардиография е неизменна част от хирургията на сърцето при 
възрастни в световен мащаб. Тя може да повлияе на вземането на решения от страна на хирурга и оперативно-
то поведение. От въвеждането на интраоперативната ТЕЕ през 1980 г., методиката се е развила и продължава да 
намира нови приложения, като 3D ТЕЕ в реално време. В залата за сърдечна хирургия ТЕЕ се използва за оценка 
на необходимостта от интервенция, нейния вид и качеството на извършената интервенция, както поведението 
при нестабилност на хемодинамиката, особено в ранния следоперативен период. Тя осигурява бърз и лесно раз-
бираем поглед върху структурата и функцията на сърцето. От въвеждането й в практиката, тя е станала стандарт 
в много институции в света.

Целта на настоящата презентация е да покаже възможностите на ТЕЕ и ползата от познаването й от кардио-
хирургично ориентираните анестезиолози. Повечето от нас познават специфичните изисквания на хирурга и 
могат бързо и точно да отговорят на непосредствените въпроси, свързани с операцията. 

BEHIND THE CURTAIN - ROLE OF CARDIAC ANESTHETISTS AS ECHOCARDIOGRAPHER

Getsov Yasen, FEACTA, Anaesthetist Cardiac Theatres, AcibademCityClinic, Sofia, Bulgaria

TRANSESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY (TEE) has become an integral part of the management of adult cardiac 
surgical patients in many practice settings worldwide and has been shown to impact surgical decision-making and pa-
tient management. Since the first descriptions of the usage of intraoperative TEE in the early1980s, the field has grown 
significantly and continues to see new technologies and applications such as real-time 3-dimensional TEE (3DTEE). In the 
cardiac surgical operating room it is used to assess both the necessity and quality of surgical interventions, guide fluid 
and inotrope selection, and provide a comprehensive evaluation of cardiac structure and function. Since its introduc-
tion, it has become a standard of care in many institutions throughout the world where cardiac surgery is performed. 

The goal of this presentation is to show the opportunities that TEE can offer and the necessity for cardiosurgery 
oriented anesthetists to be familiar with it. Most of us are aware of the specific needs of the surgical team and are able 
to answer the immediate questions concerning the operation.
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РОЛЯТА НА КАРДИОАНЕСТЕЗИОЛОГА КАТО ЕХОНАВИГАТОР ПРИ ИМПЛАНТАЦИЯ НА MITRACLIP

Гецов, Ясен FEACTA, Анестезиолог, Операционен Блок 
 Acibadem CityClinic, Sofia, Bulgaria

Системата MitraClip е метод за перкутанна реконструкция на митралната клапа при пациенти с тежка мит-
рална регургитация, които са високорискови за конвенционална кардиохирургия. Проучванията показват подо-
бряване на качеството на живот при пациенти с дегенеративна и функционална митрална регургитация. Предо-
перативната оценка на морфологията и функцията на МК се извършва съвместно от анестезиолог и кардиолог. 
По време на имплантацията на клипа, трансезофагеалната ехокардиография (ТЕЕ) е от решаващо значение. 
Кардиоориентираните анестезиолози са с голям опит в диагностиката и периоперативната оценка на МК, както 
и с ехографската анатомия на сърцето. Ето защо те играят основна роля като навигатори при имплантацията на 
MitraClip. Наред с ехографските умения, процесът изисква познаване на процедурата стъпка по стъпка и изграж-
дане на добра комуникация с екипа осъществяващ имплантацията.

Ключови думи: MitraClip, митрална регургитация, перкутанна пластика на митралната клапа, ехограска 
навигация.

CARDIAC ANESTHETIST AS AN ECHO NAVIGATOR IN MITRACLIP IMPLANTATION

Getsov Yasen, FEACTA, Anaesthetist Cardiac Theatres, Acibadem CityClinic, Sofia, Bulgaria

The MitraClip system is a device for percutaneous edge-to-edge mitral valve reconstruction in patients with severe 
mitral regurgitation who are deemed at high risk for surgery. Studies show increased quality of life after MitraClip im-
plantation in patients suffering from degenerative or functional mitral regurgitation. Patient selection and pre-procedur-
al TEE is performed by cardiologist and cardiac anaesthetist. Intra-procedural TEE has immense role for clip orientation. 
Cardiac anaesthetists have great experience in perioperative assessment of MV and are quite familiar with echographic 
anatomy of the heart. That is the reason they play key role in MitraClip navigation done by TEE. Knowledge of the pro-
cedure step by step is very important. The good communication within the team performing implantation is essential. 

Keywords: MitraClip, Mitral regurgitation, Percutaneous mitral valve repair Echographic navigation
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РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСТОПЕРАТИВНАТА ДЕПРЕСИЯ
Емилия Киркова¹, Лора Маринова², д-р Виктория Стоянова³

1 – Старша мед. сестра в  ОАИЛ-ПЕТА МБАЛ –СОФИЯ 
2 – Старша мед. сестра в Опер. блок -ПЕТА МБАЛ –СОФИЯ 

3 – КАИЛ II НАИЛ УМБАЛ”Александровска” – СОФИЯ 
pemmii@abv.bg

Ключови думи: депресивни състояния, оперативна интервенция, постоперативна депресия
Депресивните състояния след оперативни интервенции са често срещани, но рядко са тема, която се обсъж-

да. Те могат да протекат с различни промени в поведението и характера на възстановяващия се човек.
Постоперативната депресия е  изключително стресираща за пациента, защото той не я очаква. Дискусията 

за нея трябва да започне преди операцията. Пациентите трябва да бъдат подготвени за тази възможност, за да 
я овладеят бързо и с по-слабо объркване.

Как да намалим постоперативната депресия ?
1. Трябва да сме наясно какво ни очаква.
2. Проследяване и обсъждане на тревожните симптоми.
3. Общуване с приятели и роднини.
Пациентите в интензивните отделения са склонни към депресивни състояния. Медицинските сестри трябва 

да индентифицират естеството на депресия и чрез личен контакт с пациента и неговите близки да повлияят на 
този процес, чрез онова човешко чувство на помощ, състрадателност и милосърдие, изразено с думи, жестове и 
поглед, казани по подходящ начин и в подходящия момент. 

По същия начин, по който човек, който ви обича може да се опита да ви каже нещо, което смята за важно и 
вместо да ви предпази, да се скарате, ако не успее да го каже така, че да го чуете.

Защото, както здравето е нещо повече от отсъствие на болест, така и медицинската сестра е нещо повече от 
някой, който точно изпълнява лекарските назначения и трябва да помни, че пациента не е „набор от синдроми 
и признаци”, а човек със собствен опит и емоции.

ROLE OF THE NURSE IN REDUCING POSTOPERATIVE DEPRESSION
E. Kirkova¹, L. Marinova², V. Stoyanova ³,MD

1. Senior nurse, Department of Anesthesiology and Intensive Care,
Fifth City Hospital, Sofia

2. Senior nurse, Surgical Ward, Fifth City Hospital, Sofia 
3. Department of Anesthesiology and Intensive Care, Alexandrovska University Hospital

pemmii@abv.bg

Key words: depressive states, operative intervention, postoperative depression
Depressive conditions following surgical interventions are common but are rarely a matter of discussion. They 

could be expressed through various changes in the recovering human’s behavior and character.
Postoperative depression is extremely stressful for the patient because one does not expect it. Discussion about it 

should begin before surgery. Patients should be prepared for this opportunity to put it quickly under control and with 
less confusion.

How do we reduce postoperative depression?
1. We need to be clear what awaits us.
2. Tracking and discussing anxiety symptoms.
3. Communicate with friends and relatives.
Patients in intensive care units are prone to depression. Nurses need to identify the nature of depression and 

through personal contact with the patient and his or her relatives to influence this process through that human sense 
of help, compassion and charity expressed in words, gestures, and thoughts spoken appropriately and at the right time.

In the same way that a person who loves you can try to tell you something what he or she  thinks important, and 
instead of protecting you, to confront you if he or she fails to express it the way you would hear and understand it.

Since health is more than absence of diseases, the nurse is more than someone who just executes the doctor’s 
orders and must remember that the patient is not a „set of syndromes and signs“, but a person with his/her own 
experience and emotions.
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ОЦЕНКА НА БОЛКАТА. СЛЕДОПЕРАТИВНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ. РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

И. Ефремова, В. Шкойнарова
Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София

Според Световната асоциация за изучаване на болката (IASP): „Болката е неприятно сензорно и емоционал-
но преживяване, свързано с действително или потенциално увреждане на тъканите, или описвано неприятно 
преживяване в условията на такова увреждане“. Това определение илюстрира необходимостта емоционал-
но-афективните фактори да бъдат взети предвид, в допълнение на физическите и патофизиологични промени. 
Интензивността (силата) и характеристиката на болката се възприемат различно от отделните пациенти и пора-
ди това болката е субективно усещане. 

Като активен участник в обгрижването на болните и възстановителния процес, медицинската сестра е 
длъжна да познава методите за оценка на болката и различните начини за следоперативно обезболяване; да 
наблюдава пациента,  своевременно да уведомява лекаря за промени в състоянието му и да участва в процеду-
рите за обезболяване.

Ефективният контрол на острата следоперативна болка допринася за намаляване на белодробните, сър-
дечносъдовите и тромбоемболични и други усложнения; ускорява възстановяването на пациента и намалява 
болничния престой; предотвратява хронифицирането на болката.

Обезболяването трябва да бъде приоритет в съвременната медицина, не само от медицинска гледна точка, 
но и от хуманна. Според Законът за здравето едно от правата на пациента е : „предотвратяване на болката и 
страданието по време на лечението му, доколкото е възможно“.

Ключови думи: болка, методи за оценка на болката, следоперативно обезболяване 
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ОСТРА РАБДОМИОЛИЗА СЛЕД КОНСУМАЦИЯ НА ПЪДПЪДЪЦИ
/КОТУРНИЗЪМ/

П. Загорчев, Р. Цветкова
МБАЛ, гр. Шумен

Авторите представят случай на остра рабдомиолиза, развила се след консумация на пъдпъдъци.

Състоянието,  известно като котурнизъм, е рядко описвано заболяване главно в страните по пътя на есен-
ната миграция на европейския  пъдпъдък (Coturnix coturnix) - Средиземноморие и др.

Описан е клиничен случай при пациентка, развила двукратно остра рабдомиолиза след  предходна консу-
мация на пъдпъдъци, завършил с пълно клинично възстановяване. Представени са  клиничният ход на забо-
ляването в двата случая, параклиничните маркери, лечението и възникналите затруднения по отношение на 
каузалността на рабдомиолизата и диференциално- диагностичните проблеми.

На база представения клиничен случай и съпоставянето му с други публикувани случаи, авторите обсъждат:

- възможността за ранна и точна диагноза на  това състояние (отравяне);

- диференциално-диагностичните проблеми и диагностичните подходи;

- хипотезите за етиологичните и патогенетични механизми за възникване на това

състояние:

 - токсични (кониин, метаболитни продукти);

 - генетични  и др.; 

- рисковете за възникване на малигнена хипертермия;  

- терапевтичния подход 

Презентацията има за цел да обогати клиничния опит на лекарите от спешните отделения и  ОАИЛ в разпоз-
наването на това спешно, животозастрашаващо състояние, ранното лечение и превантивните мерки за пости-
гане на благоприятен изход.

Ключови думи: рабдомиолиза, пъдпъдък (Coturnix coturnix), котурнизъм, кониин
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АЛГОРИТЪМ И ЧЕК - ЛИСТ
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛИПИДНИ РАЗТВОРИ ПРИ ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ

П. Загорчев
МБАЛ Шумен, Спешно отделение 

pzagor4ev@abv.bg

Първите публикации за приложение на интравенозни липидни емулсии в токсикологията и интензивното 
лечение  са от последните 20 години.

Независимо от публикуваните много добри резултати, няма приет консенсус за приложението им, а схеми-
те, наложени като средсва за парентерално хранене показват дозировки и ограничения, неприложими в ин-
тензивното лечение на остри отравяния. Ареалът на тяхното приложение са звената за интензивно лечение 
и това налага приемане на консенсус по отношение острите отравяния, при които да се прилагат и начина на 
включването им в комплексното лечение на острите отравяния.

При  критично малкия брой токсиколози, авторът предлага подобни консенсуси да се представят и приемат 
на научни форуми на дружеството по клинична токсикология и по анестезиология и интензивно лечение.

В настоящата предзентация са описани острите отравяния, показани за лечение с интравенозна липидна 
емулсия, дозировката в различните възрасти и при някои интралиридни емулсии (ИЛЕ), прилагани в нашата 
страна.

Авторът представя възможностите за съчетаното им приложение с хиперинсулинова еугликемична инфу-
зия, като представя случай от практиката на остро отравяне с верапамил. Към предложения алгоритъм е изгот-
вен чек-лист за постерна презентация.
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СРАВНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ С ПОПЛИТЕАЛЕН БЛОК С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ ПРИ 
АНАЛГЕЗИЯ НА ПЕДИАТРИЧНИ ПАЦИЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ХИРУРГИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК

Е. Иванова
Клиника по Детска Анестезиология и Интензивно Лечение, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, София

Увод: В съвременната анестезиология регионалните блокади са предпочитан метод за адекватна интра- и 
постоперативна аналгезия, намалявайки нуждата, рисковете и усложненията от обща анестезия. Педиатричната 
популация остава предизвикателство в тази насока, от гледна точка на съдействие на пациента. Тенденцията е 
към предпочитане на регионалните блокади пред общата анестезия, както и на периферните регионални бло-
кади (ПРБ) пред централните такива.

Цел: Сравнение на интра- и постоперативна аналгезия при педиатрични пациенти, подлежащи на хирургия 
на глезен в условия на периоперативен ПРБ с локални анестетици и адювант под седация срещу обща анестезия.

Материал: 20 пациенти на възраст между 7 и 17 г. за хирургично лечение на глезен, разделени в две групи: 
група Р: периоперативен ПРБ+адювант+седация (n=10) и група О: обща анестезия (TIVA + опиод) без ПРБ (n=10) 
. И двете групи пациенти са премедикирани с пероален мидазолам 0,5мг/кг (макс. 10 мг) 20 мин. преди опера-
ционна зала. Поставен ПВП в операционна зала.

Група Р: седация с пропофол 2-5 мг/кг/ч, като 1 пациент не изискваше седация поради оптимално съдей-
ствие и на 1 пациент се администрира допълнителна седация с кетамин 2.7 мг/кг и.в. болус еднократно. Регио-
нален блок: под ехографски контрол (е-Zono 300), игла Pajunk Uniplex nanoLine 22 g 100 mm, локален анестетик 
(Лидокаин 1%+Ропивакаин 0.5% в равни количества), в общ обем 0,3 мл/кг + адювант Дексаметазон 0,1 мг/кг 
(макс 4 мг) и.в. блоус еднократно непосредствено преди ПРБ.

Група О: TIVA пропофол  10-12 мг/кг/ч + фентанил 2 мкг/кг + следоперативна анлгезия с НСПВС (парацетамол 
1,5 мг/кг и.в.) + опиоид (трамалгин 2 мг/кг и.в.).

Интраоперативната ефективност на ПРБ се проследява по хемодинамични показатели, ДЧ, реактивност на 
пациента, комуникация с пациента. Следоперативната ефективност се проследява по реактивност на пациента, 
комуникация на пациента, субективна оценка по ВАС, нужда от допълнителна аналгезия в рамките на 48 ч. 
постоперативно.

Резултати: Група Р: всички пациенти в хода на проучването са без усложнения. Един пациент е допълни-
телно медикиран с парацетамол 1,5 мг/кг и.в. еднократно постоперативо в рикавъри руум поради ВАС оценка 
3-4 т. Един пациент е медикиран аналогично 6 ч. следоперативно поради ВАС оценка 3 т. Никой от останалите 
пациенти не изискваше допълнителна аналгезия в рамките на 48 ч. проследяване.

Група О: интраоперативно по-високи дози пропофол с цел постигане на ОА + опиоиди + следоперативна 
многокомпонентна аналгезия. Без усложнения от оперативната интервенция и/или медикацията.

Изводи: Поплитеалният блок + адювант предоставя ефективна интра- и постоперативна аналгезия, нама-
лява нуждата от обща анестезия, както и употребата на опиати значително редуцира следоперативната нужда 
от аналгезия, подобрява рехабилитацията, възстановяването и комфорта на пациентите в група Р, сравнени с 
група О.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА В УМБАЛ “СВЕТА МАРИНА” ЕАД, ГР. ВАРНА

З. Иванова, М. Нейкова, В. Платиканов
КАИЛ,  УМБАЛ “ Света Марина”, Варна

Хроничната болка е сериозен проблем в световен мащаб, който остава трудно решим. Повлиява се трудно, 
трае дълго време, често е свързана с нелечими заболявания и определя в голяма степен качеството на живот 
на болните.

Лечението на болката в УМБАЛ “ Света Марина” се състои от две звена – вътреболнична структура и амбула-
торен кабинет. Кабинетът за лечение на болката към УМБАЛ “Света Марина” е медицинско звено, чиято дейност 
е фокусирана към лечение на острата и хронична болка.

Дейността на кабинета е строго индивидуализирана и насочена към пациента, а не към симптома. Вътре-
болничната структура осигурява обезболяване в периоперативнния период и при други специфични състояния.

Лечението на болковото изживяване никога не е еднозначно и изисква задълбочен поглед, индивидуали-
зиран подход и много познания.

Ключови думи – болка, лечение на остра и хронична болка, обезболяване в периоперативния период, 
амбулаторен кабинет.

PAIN MANAGEMENT IN “ SAINT MARINA” UNIVERSITY HOSPITAL, VARNA

Ivanova Z., Neykova M., Platikanov V.
Anesthesiology and Intensive Care Unit, “St. Marina” University Hospital, Varna, Bulgaria

Management of chronic pain is a serious and hard to resolve problem worldwide. It is complex, time consuming, 
often related to incurable diseases and determines the patient’s quality of life.

Pain management in “Saint Marina” University Hospital, Varna consists of two units – part of the hospital structure 
and outpatient practice. The outpatient practice is a medical unit with activity focused on the treatment of acute and 
chronic pain. Its activity is individualized and its main objective is to treat the patient not the symptom. The hospital 
structure provides perioperative analgesia and specific pain management.

Treating pain is never simple and requires thorough view, individual approach and a lot of knowledge.
Key words – pain, treatment of acute and chronic pain, perioperative analgesia, outpatient practice.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ НА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНАТА ТРАВМА
АКТУАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Проф. Вернер Клинглер  
Директор на Клиника по анестезия, интензивна

и спешна терапия 
СРХ Клиники, Зигмаринген, Германия

           Черепно-мозъчната травма е най-честата причина за смърт и инвалидност при млади хора в ци-
вилизованите  развиващите се страни на  света. Според статистика на World Health Organisation, броят ЧМТ е 
600/100 000 жители на година. Американският център за „Disease Control and Prevention“ преценява, че около 
5,3 милиона жители на САЩ живеят с неврокогнитивно или функционално ограничение като последствие от 
черепно-мозъчна травма. 

           Първоначалната увреда е следствие от механична лезия на неврони и глия. В зависимост от степента 
на нараняване на тъканта може да се рaзвие субклинична, средна или тежка симптоматика.  Високата смъртност 
и голяма част от постоянните трайни увреди на мозъка са последствие преди всичко  на  вторични процеси, 
като: микротромбози, феномени на съдовото преразпределение, освобождаване на невротрансмитери с по-
следствие  клетъчна токсичност и преди всичко, невроинфламаторни процеси. В резултат на това, клетъчната 
енергийна обмяна на веществата не може да бъде трайно поддържана. Деполяризацията като последствие на 
всичко това се представя в ЕЕГ като   вълнообразен мозъчeн феномен („cortical spreading depressions“) и е нега-
тивен предиктор за неврологичното развитие.

            Поради това, целта на медицинските мерки при тези пациенти е минимализиране на вторичните ув-
реди и  оптимална терапия още на мястото на злополуката и в cпешното отделение ( emergency rooм). Като при-
оритет трябва да  бъде осигуряването на адекватно оксигениране и адекватна перфузия. Тук влизат в действие 
актуалните препоръки за спешна терапия на ЧМТ.

TRAUMATIC BRAIN INJURY - CURRENT GUIDELINES
Prof. Dr. Med. Werner Klingler 

Director
Anesthesia, Intensive Care and Emergency Medicine 

Head of the German Malignant Hyperthermia Hotline 
SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen

Germany

Traumatic brain injury (TBI) is the most common cause for deaths and disabilities in young adults in the developed 
world. The world health organization (WHO) estimates the worldwide incidence to roughly 600/100.000 inhabitants/
year. The American centre of disease control and prevention (CDC) estimates, that up to 5.3 billion US-citizens suffer 
from TBI-induced neurocognitive or functional impairment. 

The primary damage is mediated by a mechanic lesion of neuronal and glial structures. The amount of tissue 
damage explains a mild, medium or severe clinical presentation. However, the high mortality rate and the majority of 
persistent symptoms can be attributed to secondary brain damage, which is caused by neurovascular phenomenae, 
microthrombosis, release of neurotransmitters, excitotoxicity, and most notably, neuroinflammatory processes. 
The consecutive breakdown of cellular energy metabolism leads to cell depolarisations, which can be monitored by 
electroencephalography as waves of cortical spreading depressions (CSDs). The presence of CSDs is an indicator for 
unfavourable prognostic outcome. 

Hence, medical treatment predominantly aims at avoiding or at least reducing secondary brain damage. This 
requires best possible treatment in the preclinical and emergency room setting. Main goals are maintenance of 
oxygenation and perfusion. The current guidelines are discussed highlighting the emergency treatment of TBI patients. 
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КОНИОТОМИЯ В МОМЕНТ НА БЕЗАЛТЕРНАТИВНОСТ

И. Цанова
Завеждащ интензивно лечение и поликлиника за малигнена хипертермия

Клиника по анестезиология и интензивно лечение Кристофорус клиники, Косфелд, Германия

Спешната кониотомия е инвазивен достъп към дихателните пътища под нивото на гласните връзки и през 
Membrana cricothyroidea,  с цел осигуряване на адекватно оксигениране и вентилиране в спешни случаи. В мо-
мент на безалтернативност,  при ситуация на Cannot-ventilate-cannot-intubate, спешната кониотомия е животос-
пасяваща и според актуалните световни насоки в този случай индицирана като Ultima Ratio. 

Коя от трите познати техники на кониотомия би била избрана не е есенциално от значение, и е в зависи-
мост от ситуацията, индивидуалния опит на лекаря и анатомията на пациента. Еднo   от най-важтите условия 
е Crew Ressource Management - всеки член на  екипа трябва да е запознат с техниката и нейните трудности и 
усложнения. Имайки предвид, че честотата на  трудните дихателни пътища в доболничната помощ се описва в 
литературата като 14%, в emergency room - 11% и в операционната - 1,5–8%, следва заключението за навременно 
обучение на екипи за провеждане на тази процедура.

CRICOTHYROIDOTOMY AS ULTIMA RATIO IN CASE OF EMERGENCY

Irene Tzanova, MD
Chief of Department of Intensive Care and Malignant Hyperthermia Unit

Member of the German MH Hotline 
Christoforus Kliniken GmbH

Coesfeld, Germany

The emergency cricothyroidotomy is an invasive approach to the airway via the cricothyroidmembrane to ensure 
oxygenation and ventilation in an emergency cannot ventilate, cannot intubate scenario. In this rare situation the crico-
thyroidotomy represents a life-saving technique and is indicated according to several current guidelines.

Currently there are no sufficient data in order to make clear evidence-based recommendation in favor of a punc-
ture technique or a surgical preparation technique in the context of emergency cricothyroidotomy. A combination of 
both techniques and an adaptation to the given anatomical conditions may be advantageous. 

Key for success is not primarily which of the mentioned techniques is preferred, but rather that the users are 
trained and practiced in the correct indication, crew resource management and the management of complications. 
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СРАВНЕНИЕ НА УЛТРАЗВУКОВО НАВИГИРАНИ БЛОК НА АДДУКТОР КАНАЛ И IPACK БЛОК СЪС 
САМОСТОЯТЕЛЕН АДДУКТОР КАНАЛ БЛОК ЗА СЛЕДОПЕРАТИВНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ ПРИ  

АРТРОПЛАСТИКА НА КОЛЯННА СТАВА

В. Йолов, В. Стефанов., К. Исаева
ОАИЛ, Медицински институт-МВР, София

Блокът на аддукторния канал (ACB) е техника на блокада на периферните нерви, която осигурява добър 
контрол на болката при пациенти, подложени на артропластика на коляното, която обаче не облекчава болката 
в задната област на коляното. Техниката на ултразвукова локална анестетична инфилтрация в пространството  
между поплитеалната  артерия и капсулата в задната част на коляното (IPACK) показа обещаващи резултати при 
осигуряване на значителна аналгезия на задното коляно, без да се засягат двигателните нерви. 

Цел: Да се сравни ефективността на IPACK блока и аддуктор канал блока със самостоятелно приложение на 
аддуктор канал блока. 

Материали и методи: Проспективно проучване е проведено в ОАИЛ на МИ-МВР от януари 2017 г. до сеп-
тември 2018 г., при общо 30 пациенти на възраст между 60 и 80 г., подложени на едностранна  артропластика 
на коляното. Категоризирани са по ASA II.  Разделени са в две групи -група 1 и група 2 по равно. На група 1  е 
направен ACB + IPACK ( n = 15), а  на група 2-самостоятелно ACB ( n = 15). Болковата симптоматика е оценена с VAS, 
регистрирана на 8 h, първи и втори следоперативен ден. Оценявани са обем на движение в колянната става, 
както и изминато разстояние при ходене.  

Резултати: VAS резултатът показа значително по-добри стойности в ACB + IPACK групата  в сравнение с ACB 
групата. Обема на движение в ставата както и изминатото разстояние при ходене  също показат значително 
по-добри стойности в групата ACB + IPACK, в сравнение с групата на ACB.

Заключение: ACB + IPACK е обещаваща техника, която предлага добро следоперативно обезболяване, без 
да се отразява на двигателната функция на колянната става, което води до по-добър комфорт при раздвижва-
нето на пациента.
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COMPARISON OF ADDUCTOR CANAL BLOCK AND IPACK BLOCK WITH ADDUCTOR CANAL BLOCK 
ALONE AFTER TOTAL KNEE ARTHROPLASTY

V. Yolov, V. Stefanov., K. Isaeva
Anaesthesiology and Intensive Care Unit

Medical Institute at the Ministry of Interior – Sofia

Adductor canal block (ACB) is a peripheral nerve blockade technique that provides good pain control in patients 
undergoing total knee arthroplasty which however does not relieve posterior knee pain. The recent technique of an 
ultrasound-guided local anesthetic infiltration of the interspace between popliteal artery and the capsule of posterior 
knee (IPACK) has shown promising results in providing significant posterior knee analgesia without affecting the motor 
nerves.    

Objective: To compare adductor canal block and IPACK block (interspace between the popliteal artery and the 
capsule of the posterior knee) with adductor canal block alone after total knee arthroplasty.                          

Materials and methods: A prospective study was conducted in the Department of Anesthesiology and ICU of the 
Hospital of the Ministry of Interior from January 2017 to September 2018 comprising a total of 30 patients undergoing 
unilateral total knee arthroplasty. The initial 15 consecutive patients received ACB + IPACK (Group 1, n = 15) and the 
subsequent 15 patients received ACB alone (Group 2, n = 15). All patients were evaluated with VAS score for pain 
recorded at 8 h, postoperative day (POD) 1 and POD 2 after surgery. The secondary outcome measures assessed were 
the range of movement (ROM) and ambulation distance.        

Results: VAS score showed significantly  better values in ACB + IPACK group compared to the ACB group. The mean 
ROM of knee and ambulation distance also showed significantly better values in ACB + IPACK group compared to the 
ACB group.                                                                           

Conclusion: ACB + IPACK is a promising technique that offers improved pain management in the immediate 
postoperative period without affecting the motor function around the knee joint resulting in better ROM and ambulation 
compared to ACB alone.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА УЛТРАЗВУК НАВИГИРАН ERECTOR SPINAE PLANE BLOCK (ESPB) 
ПРИ ДВУСТРАННА МАСТЕКТОМИЯ

К. Исаева, В. Стефанов, В. Йолов
Медицински Институт- МВР ОАИЛ

ESPB е описан за първи път от Фореро през 2016 г. Представлява интерфасциален блок, при който се прила-
га локален анестетик под m. erector spinae. Според проучвания, по този начин се обхващат коренчетата на спи-
налните нерви на различни нива и се постига добра аналгезия. Намира приложение при операции на гърдата, 
в коремната и гръдната хирургия, и при редица други показания. Ще представим случай, при който оценяваме 
ефективността на ESPB, приложен на ниво Т5, двустранно, за интраоперативно и постоперативно обезболяване, 
при жена, подлежаща на двустранна мастектомия с аксиларна лимфна дисекция. Целта на случая е да покажем 
степента на намаляване на нуждите от приложение на опиодни аналгетици по време на операцията и в ранния 
следоперативен период.

USE OF ULTRASOUND-GUIDED ERECTOR SPINAE PLANE BLOCK (ESPB) 
IN BILATERAL MASTECTOMY

K. Isaeva, V. Stefanov, V. Yolov
Anaesthesiology and Intensive Care Unit

Medical Institute at the Ministry of Interior – Sofia

ESPB was first described by Forero in 2016. This is an interfacial block, where local anaesthetic is administered 
underneath m. erector spinae. Studies show that this covers the spinal nerve roots at different levels, ensuring good an-
algesia. This method is applicable in breast surgery, abdominal and chest surgery and for a number of other indications. 

We shall present a case evaluating the efficiency of ESPB, applied at level T5, bilaterally, as intraoperative and 
postoperative analgesia, in a female patient undergoing bilateral mastectomy with axillary lymph node dissection. The 
objective is to show the level of decrease in the need of administering opioid analgesics during surgery and early post-
operative period. 
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НУТРИТИВНА ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КАРЦИНОМНА КАХЕКСИЯ В КОНТЕКСТА НА 
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ

К. Паскова, Хр. Бозов,  Пр. Томова 
Отделение по медицинска онкология, Сектор „Палиативни грижи“, 

„Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД

Увеличаващият се брой на онкоболни пациенти, диагностицирани в късен етап от развитието на болестта, 
поставя акцент върху палиативните грижи и симптоматичното лечение, като средства за подобряване на ка-
чеството на живот, облекчаване на симптомите и подпомагане на семействата на болните в последната фаза 
от заболяването. 

Целта на палиативните грижи за онкологично болни е осигуряване на максимален комфорт и качество на 
живот. За постигане  на тази цел, е необходимо да се установи контрол върху тоталната болка. Под това съби-
рателно понятие се разбира: физическа болка;  психологическа болка - страх, агресивност; социалната болка 
- чувство за социална изолация; душевна болка - въпроси, свързани с човешкото съществуване.

В настоящата статия са разгледани основните насоки на палиативните грижи, като се поставя акцент върху 
нутритивната подкрепа при пациенти с карциномна кахексия.

Описано е клинично наблюдение при онкоболни пациенти с карциномна кахексия, при които паралелно с 
провежданото палиативно лечение се приложиха различни видове клинично хранене. Направи се индивидуал-
на оценка на специфичните енергийни и нутритивни нужди, както и влиянието на съпътсващите симптоми на 
заболяването върху процеса на хранене и усвояване на хранителните компоненти. Водещо беше купирането 
на болката, с цел подобряваане на хранителната и метаболитна поддръжка. Проследиха се нутритивен статус, 
лабораторен мониторинг на основните биохимични показатели и антропометрични данни. Направиха се из-
води за връзката между общо състояние на пациентите, провели парентерално храненe, самостоятелно или в 
комбинация с ентерално хранене и   редуцирането на негативните последици на малнутрицията .

Балансираното хранане е основен фактор и при овладяване на тежестта на симптомите в крайната фаза на 
онкологичното заболяване.

Кючови думи: палиативни грижи, карциномна кахексия, нутритивти нужди, ентералнохранене, паренте-
рално хранене.

NUTRITIONAL THERAPY IN PATIENTS WITH CANCER CACHEXIA IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF 
PALLIATIVE CARE

K. Paskova, Hr. Bozov, Pr. Tomova
Department of Medical Oncology, Palliative Care Sector, 

Complex Oncology Center, Burgas

Summary: The increasing number of cancer patients diagnosed with late-onset disease places emphasis on pal-
liative care and symptomatic treatment, as means of improving the quality of life, alleviating symptoms, and helping 
families of patients in the last phase of the disease.

The goal of palliative care for cancer patients is to provide maximum comfort and quality of life. In order to achieve 
this, it is necessary to control total pain. This collective term means: physical pain; psychological pain - fear, aggression; 
social pain - sense of social isolation; mental pain - issues related to human existence.

This article reviews the main directions of palliative care, focusing on nutritional support in patients with cancer 
cachexia.

Clinical follow-up has been described in cancer patients with cancer cachexia, in which different types of clinical 
nutrition were conducted in parallel with palliative care. An individual assessment of the specific energy and nutritional 
needs was made, as well as the influence of the concomitant symptoms of the disease on the process of eating and 
absorption of the nutritional components. Pain relief has been leading in order to improve nutritional and metabol-
ic support. Nutritional status, laboratory monitoring of basic biochemical parameters and anthropometric data were 
monitored. Conclusions have been made about the relationship between the general condition of patients who were 
given parenteral nutrition, alone or in combination with enteral nutrition, and the reduction of the negative effects of 
malnutrition.

Balanced nutrition is also a major factor in controlling the severity of symptoms in the end stage of cancer.
Key words: palliative care, carcinoma cachexia, nutritional needs, enteral nutrition, parenteral nutrition.
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АВИОМЕДИЦИНСКИ  ТРАНСПОРТ  НА  ПАЦИЕНТ  С  ОГНЕСТРЕЛНО  ГРЪДНО  НАРАНЯВАНЕ
КЛИНИЧЕН  СЛУЧАЙ

К. Пенчев1, С. Асов1, Е. Кържин1, Д. Йорданов2, Е. Одисеева1, Н. Петров1

Клиника по Анестезиология и интензивно лечение1

Клиника по гръдна хирургия2

ВМА - София

Представяме клиничен случай на авиомедицински транспорт на 21 годишна пациентка с огнестрелно гръд-
но нараняване от голямокалибрено оръжие. 

Авиомедицинският транспорт  (АТ) е процес на транспортиране на пациенти с въздушен транспорт към 
и между лечебни заведения, под наблюдение и лечение от медицински персонал.  Анатомофизиологичните 
особености на гръдния кош и органите в него, патофизиологичните аспекти на гръдната травма и спецификата 
на въздушния транспорт налагат прецизиране на показанията и противопоказанията за авиомедицинска еваку-
ация на пациентите с тези твърде тежки и често срещани травми. 

При транспортиране на пострадали и ранени болни с въздушен транспорт, е характерно въздействието 
на редица специфични фактори на авиационната околната среда, влияещи неблагоприятно върху човешкия 
организъм.

AIR MEDICAL TRANSPORT OF A PATIENT WITH  CHEST GUNSHOT  INJURY - CLINICAL CASE

K. Penchev1, S. Asov1, E. Kurzhin1, D. Yordanov2, E. Odiseeva1, N. Petrov1

Anesthesiology and Intensive Care Clinic 1

Clinic of chest Surgery 2

Military Medical Academy - Sofia

We present a clinical case of air medical transport – 21-year-old female patient with a chest gunshot injury.
Air medical transport (AMT) is the process of transporting patients by air transport to and between healthcare 

facilities under the supervision and treatment of a medical team. 
The anatomical and physiological features of the chest and the organs within it, the pathophysiological aspects of 

chest trauma and the particulars of air transport require  precise identification of the indications and contraindications 
for the air medical evacuation of 

patients with such very severe and frequently occurring injuries.
The air transportation of sick and injured patients and casualties is characterized by the impact of a number of 

specific aviation environmental factors that adversely affect the human body.
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НОВОСТИ В МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ. СИМУЛАЦИОННА МЕДИЦИНА

К. Илиева, А. Занев, С. Джемал , Н. Младенов, Д. Личев, П. Иванова, В. Платиканов
КАСИМ, МУ „Проф. Д-р П. Стоянов“, гр. Варна, УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Лечителството е древно изкуство, чието изучаване и практикуване винаги е поставяло пред обществото 
много морални, етични, религиозни и икономически въпроси. Паралелно с диагностиката и терапията се раз-
вива и медицинското образование. Въвеждат се технологии, които да го направят по-лесно, по-ефективно и 
по-безопасно. Качеството на медицинското образование е водещ фактор за качеството на здравните услуги и 
здравето на населението. 

Симулационната медицина е най-съвременният подход. Конструират се апарати, имитиращи  физиологич-
ни и патологични състояния, на които да се провеждат практически упражнения.  Медицински универси-
тет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна разполага с обучителен център, оборудван с най-модерната симула-
ционна апаратура в сферата на медицинската наука. В него се провеждат упражнения по множество клинични 
дисциплини за студенти и специализанти, както и курсове за придобиване на право за извършване на високос-
пециализирани дейности. 

Екипът ни ще представи моделът на обучение, прилаган в Катедрата по Анестезиология,   спешна и интен-
зивна медицина. Ще коментираме предимствата, недостатъците и трудностите, които откриваме при въвежда-
нето на този съвременен подход на преподаване в медицината. 

Работещите в сферата на медицинското образование съчетават в себе си две нелеки призвания, доказали 
се във времето като най-признати сред обществото, а именно: да учиш и да лекуваш. 

Ключови думи: медицинско образование, симулационна медицина

INNOVATIONS IN MEDICAL EDUCATION. SIMULATION-BASED MEDICINE

Ilieva K, Zanev A, Dzhemal S, Mladenov N, Lichev D, Ivanova P, Platikanov V
Department of Anesthesiology, Emergency and Intensive Medicine, Medical University “Prof. Dr P. Stoyanov” - Varna, 

University Hospital “St. Marina” - Varna

Healing is an ancient art. Its study and practice has always posed many moral, ethical, religious and economic 
issues to society. Along with diagnostics and therapy, medical education is also developing by introducing technologies 
that make it easier, more efficient and safer. The quality of medical education is a leading factor in the quality of health 
services and population’s health. 

The most up-to-date approach is the simulation-based medicine. Apparatuses mimicking physiological and patho-
logical conditions have been constructed to carry out practical exercises. 

Medical University “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov” - Varna has a training centre equipped with the most modern sim-
ulators in the field of medical science. Exercises of many clinical disciplines for students and residents, as well as courses 
for highly specific medical activities take place there. 

Our team will present the educational model applied in the Department of Anesthesiology, Emergency and Inten-
sive Medicine. We will comment on the advantages, obstacles and difficulties that we encounter while implementing this 
modern teaching approach in medical learning. 

Working in the field of medical education combines two of the most appreciated callings: teaching and healing. 
Keywords: medical education, simulation-based medicine
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ФАРМАКОГЕНЕТИКА В АНЕСТЕЗИОЛОГИЯТА – ЕДНО КЛИНИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Проф. Клинглер, И. Цанова
СРХ Клиники, Зигмаринген, Германия

Кристофорус клиники, Косфелд, Германия

Употребата на фармакологични средства е ежедневие в  анестезиологията и интензивната медицина. Влия-
нието на тези средства е в зависимост  от правилното им дозиране и реакцията - в зависимост от индивидуалния 
генетичен профил на пациента. Една възможна причина за липсващ, слаб или прекалено силен ефект на меди-
каменти може да е наличието на един фармакогенетичен синдром.

Чрез мутация в долупосочените гени се променя фармакологичната реакция на медикаменти в 
клиниката

Ген    Пример Медикамент
µ-Рецептор   Опиати
CyP2-Фамилия   Опиати, витамин К-антагонисти, Clopidogrel  
GABA-Рецептор   Propofol
Катехол-0-Метилтрансфераза Опиати, Антидепресанти
Плазмахолинестераза  Мускулни релаксанти
Адрено Рецептори  β- блокери, α2-агонисти
Натриев канал   Локални анестетици
Калиев канал   Антиаритмици
Калциев канал на   Летливи анестетици     
саркоплазмения ретикулум

Фармакогенетиката се занимава с влиянието на медикаменти при пациенти с различен генетичен профил. 
Още през 1997 год. Food and Drug Administration насочи вниманието към  огромното значение на фармакогене-
тиката за медицината.

Малигнената Хипертермия (МХ) е отличен пример за един фармакогенетичен синдром и се характеризира 
чрез фармакологичното  отключване на метаболитна недостатъчност при генетично предразположени паци-
енти.

При Малигнената Хипертермия се развива една фармакогенетична реакция на скелетната мускулатура, ма-
нифестирана като хиперметаболитен отговор след употребата на летливи анестетици (напр. Halothan, Isofluran, 
Sevofluran, Desfluran), деполаризиращият мускулен релаксант Succinylcholin и много рядко при хора, след силно 
телесно натоварване и горещина. 

Предразположеноста към МХ се наследява. Генетично придобитите болести се базират върху мутации  на 
DNA и се предават от поколение на поколение. Генетични анализи се използват за откриване на патологична, 
болестно променена DNA.

Най-важният фармакогенетичен синдром в анестезиогията е Малигнената Хипертермия. Заради това тя 
подлежи на обширни клинични, генетични и физиологични изследвания. 
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PHARMACOGENETICS IN ANESTHESIA - CLINICAL CHALLENGES
EXEMPLIFIED BY MALIGNANT HYPERTHERMIA

Prof. Dr. W. Klingler, Dr. I.Tzanova
SRH Kliniken Sigmaringen

Christoforus Kliniken GmbH, Coesfeld
Germany

Pharmacotherapy is a key component of anesthesiology and intensive care medicine. The individual genetic profile 
influences not only the effect of pharmaceuticals but can also completely alter the mode of action. New technologies 
for genetic screening (e.g. next generation sequencing) and increasing knowledge of molecular pathways foster the 
disclosure of pharmacogenetic syndromes, which are classified as rare diseases. 

Most pharmacogenetic syndromes lead to weakening or loss of pharmacological action. In contrast, malignant 
hyperthermia (MH), which is the most relevant pharmacogenetic syndrome for anesthesia, is characterized by a phar-
macologically induced overactivation of calcium metabolism in skeletal muscles. Volatile anesthetic agents and succinyl-
choline trigger life-threatening hypermetabolic crisis. 

After an adverse pharmacological event patients must be informed and a clarifying consultation must be carried 
out during which the hereditary character of MH is explained. The patient should be referred to a specialized MH center 
where predisposition can be diagnosed by the functional in vitro contracture test from a muscle biopsy. Additional 
molecular genetic investigations can yield mutations in the genes for calcium regulating proteins in skeletal muscle, e.g. 
ryanodine receptor 1 (RyR1) and calcium voltage-gated channel subunit alpha 1S (CACNA1S). 
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ИНТРАОПЕРАТИВНА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ХЕМОДИНАМИЧНА ТЕРАПИЯ

К. Бучкова, Б. Заугел
Клиника по анестезиология, Център по анестезиология и интензивна медицина, Университетска клини-

ка Хамбург-Епендорф, Хамбург, Германия

Без съмнение, бъдещето на медицинската практика ще бъде доминирано от принципите на прецизната 
или персонализирана медицина, базирана на геномното, транскрипторното, протеомното и метаболомното 
профилиране на пациентите. 

По отношение на интраоперативното управление на хемодинамиката, тази концепция е свързана с опти-
мизиране на сърдечносъдовата динамика, въз основа на личния хемодинамичен профил на пациента и според 
актуалната клинична ситуация. 

Концепцията за персонализирана хемодинамична терапия се основава на по-добрата оценка на индиви-
дуалните и базални стойности на различните хемодинамични показатели. Тя включва и определяне на инди-
видуални интраоперативни целеви стойности на тези параметри и адаптирането на тези цели спрямо клинич-
ния ход. Индивидуалните целеви стойности на средното артериално налягане  могат да се дефинират спрямо 
изходящото налягане (централно венозно налягане, вътречерепно налягане) и авторегулаторните механизми. 
Оптимизирането и персонализирането на кислородната доставка и нейния основен детерминант, минутния 
сърдечен обем, може да бъде постигнато с помощта на функционален и разширен хемодинамичен мониторинг. 
Предоперативна оценка на индивидуалния хемодинамичен профил ще е възможна в близко бъдеще с помощта 
на новите, неинвазивни методи за мониториране на минутния сърдечен обем. 

PERSONALIZED HEMODYNAMIC MANAGEMENT IN THE OPERATING ROOM

K. Boutchkova, B. Saugel
Department of Anaesthesiology, Center of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, University Medical Center 

Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany

There is little doubt that the future of medical practice will be dominated by precision or personalized medicine. 
In terms of intraoperative hemodynamic management this means optimising cardiovascular dynamics based on the 
patient’s personal hemodynamic profile and according to the actual clinical situation. 

The concept of personalized hemodynamic management is based on a better understanding of the patient’s per-
sonal normal or baseline values hemodynamic variables. It also includes individually setting intraoperative target values 
of these hemodynamic variables and adapting them to the intraoperative course.  Personalized blood pressure targets 
can be defined considering outflow pressures and blood flow autoregulation. Functional and advanced hemodynamic 
monitoring can be used to optimize oxygen delivery and its main determinant – cardiac output. Emerging non-invasive 
methods for hemodynamic monitoring will allow a preoperative assessment of the personal hemodynamic profile in 
the near future. 
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СТРАТЕГИИ ЗА АЛВЕОЛАРЕН РЕКРУТМЪНТ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
ТРИ РАЗЛИЧНИ ПРОТОКОЛА

К.Филипова, М. Абрашева
КАИЛ, ВМА

Продължителната лапароскопска хирургия води до образуване на ателектази, хиперкапния, хипоксемия, 
както по време на операцията, така и в следоперативния период. 

Целта на това проучване е да сравним ефекта и безопасността на три протокола за алвеоларен рекрутмънт 
по отношение на хемодинамиката и респираторната функция. 

Двадесет и един пациента ( ASA I и II) са разпределени на случаен принцип, след установяване на пневмопе-
ритонеум, да им бъде приложена една от трите възможни стратегии. На първата група (A) е приложено обдиш-
ване с 40 см воден стълб за 15 сек еднократно, последвано от PEEP 5 см Н2О. Втората група пациенти получават 
алвеоларен рекрутмънт 40 см Н2О за 15 сек на всеки 30 минути, последван от PEEP 5 см Н2О. На втората група е 
приложено мануално обдишване до налягане в дихателните пътища 40 см Н2О за 10 обдишвания, последвано 
от механична вентилация със стандартни настройки и PEEP 5 см Н2О. На всеки 15 минути се прави запис на арте-
риалното налягане и пулса, парциалното налягане на кислорода и въглеродния диоксид се измерват 15 минути 
след пневмоперитонеума, 15 мин след алвеоларния рекрутмънт и 1 час след екстубация. 

Демографските данни и времето на операция се записват. Стратегиите за алвеоларен рекрутмънт подобря-
ват оксигенацията в трите групи пациенти без да настъпват клинично значими сърдечно-съдови и дихателни 
усложнения. Във втората група PaO2  е най-високо по време на операцията и ефекта се задържа най-дълго. 
Най-малко ефективната стратегия е в третата група.

Ключови думи: Алвеоларен рекрутмънт, Лапароскопска хирургия

ALVEOLAR RECRUITMENT STRATEGIES DURING LAPAROSCOPIC SURGERY: TESTING THREE DIFFERENT 
PROTOCOLS

K.Filipova, M.Abrasheva
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia

Prolonged laparoscopic surgery may be associated with atelectasis, hypercapnia, hypoxemia both intra and post-
operatively. This study was performed to compare the effects and safety of three different protocols for alveolar recruit-
ment on respiratory function and hemodynamics. Twenty one patients (ASA I and II) were randomized, after induction 
of pneumoperitoneum, to receive one of the three possible strategies. The first group (A) receive 40 cm H2O for 15 sec 
once followed by PEEP of 5 cm H2O. The second group was subject to alveolar recruitment 40cm H2O for 15 sec every 30 
min followed by PEEP of 5cm H2O. The third group was manually ventilated to an airway pressure of 40 cm H2O for 10 
breaths followed by mechanical ventilation with standardized settings plus 5 cm H2O PEEP. Blood pressure, heart rate, 
arterial oxygen and carbon dioxide tension was measured 15 minutes post abdominal insufflation, 15 minutes after 
alveolar recruitment and 1 hour post extubation.  

Demographic and operation data were recorded. Alveolar recruitment strategies improved oxygenation in all 
groups without clinical cardiovascular compromise and respiratory complications. In the second group the PaO2 was 
higher during recovery period and the effect lasted longer. The least effective strategy was in group three. 

Key words: Alveolar recruitment, Laparoscopic surgery

АНЕСТЕЗИЯ ПРИ РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: СИНДРОМ НА ZELLWEGER
Кържин Е., Димов В., Филипова К., Дончев Д.*, проф. Одисеева , проф. Петров

КАИЛ, ВМА, София
*Клиника УНГ,ВМА,София

Синдром на Zellweger е рядък рецесивен генетично-обусловен дефект във формирането на пероксизомите 
с натрупване на дълговерижни мастни киселини в организма. Заболяването е с честота 1:50 000-500 000 и пре-
живяемост до 1,5 г. Ние представяме случай на обща анестезия при момиче на 1г. 6 м. за слухови евокирани 
потенциали. Дискутирани са особеностите на общата анестезия, свързани с този синдром. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТА НА КОНТРОЛИРАНА ХИПОТОНИЯ ВЪРХУ СЛЕДОПЕРАТИВНАТА КОГНИТИВНА 
ФУНКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ ПОДЛОЖЕНИ НА  ЕНДОСКОПСКА ТРАНССФЕНОИДНА ХИПОФИЗНА ХИРУР-

ГИЯ
Лерзан Нихат Доганaa,Нихан Йаман Маммадовb  Оркхан Маммадовa  Ахмед Алиc  Ибрахим Йозкан Акън-

джъa

aaOтделение за интензивно лечение, Болница Аджъбадем Алтунизаде, Истанбул, Турция, 
GSM:00905071993754 e-mail:lredzheb@gmail.com

a Oтделение за интензивно лечение, Болница Аджъбадем Алтунизаде, Истанбул, Турция
b Oтделение по анестезиология, Учебно-изследователска болница, Вaн, Турция

c Катедра по анестезиология и реанимация, Истанбулски университет, Истанбул, Турция

Цел на изследването: Установяване ефекта на контролираната хипотония върху следоперативната 
когнитивна функция при пациенти, подложени на ендоскопска транссфеноидна хипофизна хирургия (ТХХ).

Материал и методи: Проследяваните пациенти бяxa подложени на когнитивен преглед по метода на 
Аденбрук (КПA) един ден преди и 7 дни след операцията. За всички пациенти бeшe приложен един и същ 
анестезиoлогиeн протокол. Контролираната хипотония се проведе с ремифентанил, като при нужда се доба-
ви есмолол. За хипотония приехме средно артериално налягане под 60mmHg.  

Резултат: Разделихме пациентите на две групи. Първа група са пациенти с хипертония , втората група са 
нормотонични. При съпоставяне на двете групи няма значима разлика в предоперативния КПА –тест, но има 
значителна разлика в следоперативната памет (p = 0,041). Отчита се разлика между пред- и следоперативната 
памет, КПА-тест за внимание, памет, вербалните и езикови оценки на пациентите и от двете групи, постопе-
ративният когнитивен спад е по-чест при първа група.

Заключениe: Съществуват малък брой публикации свързани със следоперативната когнитивни 
дисфункции след мозъчна хирургия. В това проучване се отбелязва засягане на паметта, повече в хипер-
тоничнaтa група.  В заключение, дори и добре лекуванитe хипертоници изглежда са изложени на риск  при 
контролирана хипотония. 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CONTROLLED HYPOTENSION ON COGNITIVE
FUNCTIONS IN PATIENTS UNDERGOİNG ENDOSCOPIC TRANSSPHENOIDAL PITUITARY

SURGERY
Lerzan Nihat Dogan aa Nihan Yaman Mammadov b Orkhan Mammadov a Achmet Ali c İbrahim Özkan Akıncı a

aaGeneral İntensive Care Unit, Acıbadem Hospital Altunizade, İstanbul, Turkey, GSM:00905071993754 
e-mail:lredzheb@gmail.com

bAnesteziyoloji ve reanimasyon  unit, Training and research hospital, Van, Turkey
aGeneral İntensive Care Unit, Acıbadem Hospital Altunizade, İstanbul, Turkey

cDepartment of Anaestheziyoloji ve reanimation, İstanbul Universityi , İstanbul, Turkey

Aim of study: The aim of this study is to investigate the effect of controlled hypotension on
postoperative cognitive function in patients undergoing endoscopic transsphenoidal pituitary
surgery.
Materials and methods: All patients underwent Addenbrook cognitive examination (ACE-R) before the opera-

tion and again in the 7th day after operation. The same anesthesia protocol was applied to all patients. Remifentanil 
was administered for controlled hypotension and esmolol was added when it was insufficient. Hypotension was 
considered in patients whose mean arterial pressure (MAP) was below 60 mmHg. 

Results: When patients with hypertension (Group I) and without hypertension (Group II) are compared there 
is no significant difference between the groups in preoperative ACE-R test results like attention, verbal and visual 
evaluations but there is a significant difference in postoperative memory (p=0,041). There is a significant difference 
in postoperative ACE-R results of Group I patients (p=0.0001) and Group II (p=0,003).

Conclusions: The number of postoperative cognitive dysfunction publications is quite low in
brain surgery cases. In this study, dysfunction is observed especially in memory loss. Patients with hypertension, 

even under control, appear to be at risk for controlled hypotension.
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АНТИОКСИДАНТНА ТЕРАПИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРИЛАГАНЕ НА ВИСОКИ ДОЗИ VITAMIN C ПРИ 
ПОСТРАДАЛИ С ОБШИРНИ ИЗГАРЯНИЯ И ДРУГИ  КРИТИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

Любомиров М.,  Е. Алексиев, Бл. Радославова, Д.Танчева
ОАИЛ, Клиника изгаряне и пластична хирургия, УМБАЛСМ „И.Н.Пирогов”, София

През последните години широко се дискутира прилагането на Vitamin С при лечението на редица критични 
състояния. Множество  предклинични и клиничини изследвания  демонстрират положителния ефект на аскор-
биновата киселина върху патофизиологичните процеси, развиващи се след травма,  сепсис, миокарден инфаркт 
и редица други заболявания. При пострадали с обширни изгаряния, интравенозното прилагане на Vitamin С 
намира място, както по време на първоначалната интравенозна ресусцитация, така и във фазата на системния 
инфламаторен отговор и септични усложнения.    

Целта на настоящата презентация е да представи преглед на резултатите от редица клинични проучвания, 
доказали предимсвата от прилагането на високи дози Vitamin С при интензивното лечение на критично болни 
пациенти, както и преглед на фармакокинетиката и фармакодинамиката при интравенозното приложение на  
Vitamin С. 

Редица автори установяват много ниски серумни нива на Vitamin С при критични състояния, корелира-
щи тясно с тежестта на заболяването. Широко се дискутира препоръчаната дозировка от 100mg/24ч., която е 
подходяща за възрастни пациенти в стабилизирано състояние, но е крайно недостатъчна при критично болни 
пациенти в състояние на стрес. 

При пострадали с обширни изгаряния, ефектът от прилагането на Vitamin С се определя от неговите основ-
ни действия – мощен антиоксидант, защитен ефект върху ентодотела и редуциране на съдовия пермеабили-
тет, кофактор – в биосинтеза на множество молекули - колаген, норадреналин, серотонин,  хипокси-индуциращ 
фактор-1а. Vitamin С може да подобри имунния отговор при инфекция, както и да намали проинфламаторната 
реакция. Той има решаващо значение за раневото заздравяване не само чрез стимулиране  образуването на 
колаген, но и посредством своевременно потискане на инфламаторните процеси, стимулиране миграцията на 
фибробласти, образуване на съдов матрикс и неоваскуларизацията.
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ХИРУРГИЧНО И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С РЕДКИ СЪРДЕЧНИ ТУМОРИ. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С ПАПИЛАРЕН ФИБРОЕЛАСТОМ В 

ЛЯВА КАМЕРА
 

Л. Бакаливанов, Д. Маджаров, К. Ваташки
Клиника по сърдечносъдова анестезия и интензивно лечение

МБАЛ „Национална Кардиологична Болница”

Сърдечните тумори представляват рядко срещана в клиничната практика патология, поставяща предизви-
кателства към диагносиката и клинико-терапевтичния подход. До 75% от сърдечите тумори са бенигнени, като 
от тях 50 до 90% са представени от миксомите. Много по-редки са фиброеластомите, представляващи не повече 
от 10% от всички бенигнени сърдечни тумори. Те представляват предизвикателство в диагностичен план, пора-
ди бедната си клинична картина и обикновено се откриват случайно. Най-честата им локализация е - прикрепе-
ни към платната на аортната клапа и много по-рядко към папиларните мускули на митралната клапа.

Представяме  клиничен случай на 70 годишен пациент с фиброеластом, захванат за главата на папиларния 
мускул на задното митрално платно, извършената при него съхраняваща клапата видеоасистирана резекция, и 
свързаните с лечението хирургични и анестезиологични подходи.

Ключови думи: Рядка патология, фиброеластом, митрална клапа, диагностични и терапевтични предиз-
викателства.

SURGICAL AND ANESTHETIC BEHAVIORS AND CHALLENGES IN PATIENTS WITH RARE CARDIAC TU-
MORS. CLINICAL CASE OF A PATIENT WITH LEFT VENTRICULAR PAPILLARY FIBROELASTOMA 

 L. Bakalivanov, D. Madzharov, K. Vatashki
Department of Cardiovascular Anesthesia and Intensive care

National Cardiology Hospital

Cardiac tumors are a rare pathology in clinical practice that pose challenges to the diagnosis and clinical therapeutic 
approach. Up to 75% of heart tumors are benign, of which 50 to 90% are represented by myxomas. Much less common 
are fibroelastomas, accounting for no more than 10% of all benign cardiac tumors. They are a diagnostic challenge 
because of their poor clinical presentation, and are usually only incidentally discovered. Their most common location 
is - attached to the aortic valve leaflet and much less frequently to the papillary muscles of the mitral valve.

We present the case of a 70-year-old patient with a fibroelastoma attached to the posterior mitral valve papillary 
muscle, where a video assisted, valve-sparing resection was performed. We discuss the surgical and anesthetic challeng-
es and approaches related to the treatment.

Keywords: Rare pathology, fibroelastomas, mitral valve, diagnostic and therapeutic challenges.
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АСОЦИАЦИЯ МЕЖДУ ГЛЮКОЗНАТА ВАРИАБИЛНОСТ И ТЕЖЕСТТА НА СЕПТИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ

А. Проданов, Г. Павлов, В. Стоилов, Д. Казаков, Е. Митковски, Д. Василев, Ч. Стефанов
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги“- ЕАД, гр. Пловдив

Критично болните пациенти със сепсис са изключително предразположени към развитие на хипергли-
кемия и инсулинова резистентност в резултат на разнообразни патофизиологични нарушения. Установено е, че 
значимо повишените нива на кръвната захар  са асоциирани с допълнително повишаване на смъртността при 
различни групи хоспитализирани критично болни пациенти, голяма част от които със сепсис. 

Лечението и превенцията на хипергликемията посредством постигане и поддържане на нормогликемия, с 
приложение на непрекъсната инфузия на инсулин, е свързано с по-добър краен изход при тези пациенти. През 
последните години беше установено, че глюкозната вариабилност в много по-голяма степен от самите кръв-
нозахарни нива се явява важен фактор, свързан с вътреболничната смъртност сред критично болни пациенти, 
включително и такива със сепсис. 

Целта на настоящото ретроспективно проучване беше да се изследва асоциацията между хипергликемията 
и глюкозната вариабилност, и тежестта на септичното състояние при критично болни пациенти със сепсис без 
придружаващ захарен диабет. 

ASSOCIATION BETWEEN GLUCOSE VARIABILITY AND SEPSIS SEVERITY

A. Prodanov, G. Pavlov, V. Stoilov, D. Kazakov, E. Mitkovski, D. Vasilev, Ch. Stefanov
Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, 

“Sv. Georgi” University Hospital, Plovdiv

Patients with sepsis are particularly prone to hyperglycemia and insulin resistance because of a number of patho-
physiologic changes. Extreme elevations of blood glucose are associated with excess mortality in various groups of 
hospitalized critically ill patients, many of whom had sepsis.

Treating and preventing hyperglycemia by targeting normoglycemia with the use of continuous insulin infusions 
improves outcomes in a selected group of critically ill patients. It has become clear lately that glucose variability, rather 
than the glucose level, has been shown to be an important factor associated with in-hospital mortality in critically ill 
patients including those with sepsis. 

The aim of this retrospective study was to determine the association between glucose variability and sepsis severity 
in nondiabetic sepsis patients.
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ХИПЕРГЛИКЕМИЯ В ИНТЕНЗИВНОТО ОТДЕЛЕНИЕ- ЧЕСТОТА И ПРОГНОЗА

А. Проданов, Г. Павлов, В. Стоилов, Д. Казаков, Е. Митковски, Д. Василев, 
Ч. Стефанов

КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги“- ЕАД, Пловдив

Хипергликемията е често усложнение в хода на критичното състояние. Първоначално тя е била разглежда-
на като адаптивна проява в хода на стресовия отговор, с важно значение за преживяването на организма. През 
последните две десетилетия, обаче, се натрупаха голямо количество доказателства, че стресовата хипергли-
кемия е свързана с повишена заболеваемост и смъртност.  Все пак е важно да се подчертае, че хипергликеми-
ята сама по себе си не води до лош краен изход, а по-скоро се явява маркер за тежко протичане на основното 
заболяване.

Критично болните пациенти в отделенията за интензивно лечение със стресова хипергликемия се харак-
теризират със значимо по-висока смъртност  в сравнение с тези с предшестващ захарен диабет или нормогли-
кемия. Стресовата хипергликемия, освен това, е свързана и с повишен риск от развитие на асоциирана с критич-
ното състояние полиневропатия и по-продължителна механична вентилация. В този аспект, протоколизирани-
ят подход, включващ интензивен мониторинг и инсулинотерапия, се явява важен компонент от комплексното 
лечение на критично болните пациенти.

Във връзка с това, целите на настоящото проучване бяха да се установи честотата на стресовата хипергли-
кемия сред критично болни пациенти в отделение за интензивно лечение и да се изследва степента на коре-
лация между хипергликемията  и глюкозната вариабилност от една страна и усложненията и крайния изход от 
друга. 

HYPERGLYCEMIA IN INTENSIVE CARE UNIT- INCIDENCE AND PROGNOSIS
A. PRODANOV, G. PAVLOV, V. STOILOV, D. KAZAKOV, E. MITKOVSKI, D. VASILEV, CH. STEFANOV

Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, 
“Sv.Georgi”University Hospital, Plovdiv

Hyperglycemia is a common complication of critical illness. It was originally considered to be part of the adaptive 
stress-response which is beneficial for survival. However, over the past two decades, there is growing evidence that 
hyperglycemia is associated with increased mortality and morbidity. It is important to emphasize that hyperglycemia 
itself does not cause poor clinical outcome, but that is only a marker of severity of disease. 

Patients in intensive care unit with stress hyperglycemia have significantly higher mortality compared to patients 
with previously confirmed diabetes (10%) or normoglycemia (11.3%). Stress hyperglycemia is associated with increased 
risk of critical illness polyneuropathy (CIP) and prolonged mechanical ventilation. Intensive monitoring and insulin 
therapy according to the protocol are an important part of the treatment of critically ill patients.

The aims of this study are to evaluate the incidence of stress hyperglycemia in critically ill patients and to correlate 
the presence of hyperglycemia and glycemic variability with complications and outcome in critically ill patients.
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СТРАТЕГИИ НА АПАРАТНА ВЕНТИЛАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА 
БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ (ХОББ)

Попова М., Петров Н., Одисеева Е.,Маринов М.,Добрев С.,Рангелова К.
Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА,София     

email: martina_popova89@abv.bg, тел.: 0887895589
                                
Ключови думи: 
• Респираторно увреждане. Хипоксия. ХОББ. APRV. PEEP  
Ключови точки:
• Индентифицирането на високорисковите пациенти за развитието на белодробни усложнения е ва-

жна част за изхода на дадено заболяване;
• Обдишването с ниски дихателни обеми е единствената вентилаторна стратегия, чиито ползи се до-

казват от многобройните рандомизизрани проучвания доказват при пациенти с ХОББ и ОРДС (остър респирато-
рен дистрес синдром);

• След като пациент с ХОББ бъде интубиран, минутната вентилация е необходимо да се титрира според 
рН, а не според рСО2;

• Ограниченият внос на течности се асоциира с по-кратък период на апаратна вентилация и престой в 
интензивното отделение;

• Изследванията сочат, че при пациентите с COPD и ARDS, APRV е подходящ режим на обдишване, 
който подобрява оксигенацията, хемодинамиката и дихателната механика.

Въведение:
В световен мащаб, 52 млн. са диагностицирани с ХОББ. През 1990 г., заболяването е 6-тата най-честа причи-

на за смъртност, но очакванията са през 2020 г. да стане 3-тата.
Пациентите с ХОББ често изискват респираторен съпорт поради многобройни причини, като екзацербация 

на заболяването, възникване на  усложнения в хода на друго заболяване, планови или спешни хирургични 
интервенции.

В тази презентация се представя:
- основната концепция за механична вентилация при пациентите с ХОББ;
- разглеждат се предразполагащите фактори за развитието на усложнения, свързани с основното за-

боляване;
- обсъждат се съвременните стратегии за разпознаването и превенцията на страничните ефекти при 

приложението на механична вентилация при този контингент пациенти. 
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КАТАСТРОФАЛНА СЪРДЕЧНА СЛАБОСТ ПРИ ПАЦИЕНТ С АНТИФОСФОЛИПИДЕН СИДРОМ СЛЕД 
ЕКСТРАКОРПОРАЛНО КРЪВООБРАЩЕНИЕ, ДИАГНОЗА, ПОСЛЕДИЦИ, ЛЕЧЕНИЕ – 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Петров, ОАИЛ, Acibadem CityClinic, София

Антифосфолипидният синдром (APS) е рядък синдром, характеризиращ се основно с хиперкоагулационни 
нарушения. Клинично синдромът се характеризира с артериална или венозна тромбоза, повтаряща се белод-
робна емболия, клапна патология и интракардиални тромби. Незначителни промени в антикоагулантната те-
рапия, инфекция или хирургична интервенция могат да предизвикат тежка системна  тромбоза. Пациентите с 
APS са изложени на повишен риск от клапно сърдечно заболяване или коронарна съдова болест - състояния, 
които често налагат сърдечна хирургия чрез байпас и подмяна на клапи. В клиничния случай ще разгледаме па-
циентка на 43 години с високостепенна митрална инсуфициенция, ендокардит на Libman-Sacks и неколкократни 
емболични мозъчни инциденти. Операцията изисква подмяна на митрална клапа и затваряне на междупред-
сърден форамен овале. В следоперативен период тя разви остра глобална бивентрикуларна недостатъчност, 
изискваща екстракорпорална мембранна оксигенация, плазмафереза и контролирането на антикоагулацията.

Ключови думи: Ключови думи: антифосфолипиден синдром, кардиопулмонален байпас, сърдечна хирур-
гия,EKMO

DRAMATIC CARDIAC FAILURE IN PATIENT WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AFTER HEART 
SURGERY - A CASE REPORT

M. Petrov, ICU/Theatres, Acibadem CityClinic, Sofia, Bulgaria

Antiphospholipid syndrome (APS) is a rare syndrome characterized mainly by hypercoagulable disorders. Clinical 
syndrome is characterized by arterial or venous thrombosis, recurrent pulmonary embolism, valve pathology and int-
racardial thrombi. Minor changes in anticoagulant therapy, infection or surgery may cause severe systemic thrombo-
sis. Patients with APS are at increased risk of valvular heart disease or coronary artery disease, conditions that often 
require cardiac surgery bypass and valve replacement. In the clinical case, we will examine a 43-year-old patient with 
high-grade mitral insufficiency, Libman-Sacks endocarditis and multiple post-stroke conditions. The operation requires 
replacement of the mitral valve and closure of the atrial foramen ovale. In the postoperative period, she developed 
acute global biventricular insufficiency requiring extracorporeal membrane oxygenation, plasmapheresis, and control 
of anticoagulation.

Keywords: Antiphospholipid syndrome, Cardiopulmonary bypass, Cardiac surgery,ECMO.
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PREVENTION, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME IN INTEN-
SIVE CARE UNIT

Prof. Mirjana Shosholcheva and Assoc. Prof. Dafina Karadjova
Faculty of Medicine, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia

Definitions and classification: In the brief history of intraabdominal hypertension (IAH) and abdominal compart-
ment syndrome (ACS), old definitions retained and new ones appear, with terms like polycompartment syndrome, ab-
dominal compliance, open abdomen and lateralization of the abdominal wall. Unlike the primary ACS, where condition 
is associated with injury or disease in the abdomino-pelvic region that requires early surgical or angioradiological inter-
vention such as abdominal organ injuries that require surgical repair or damage control surgery, secondary peritonitis, 
bleeding pelvic fractures or other causes of massive retroperitoneal hematoma, secondary (medical) ACS refers to con-
ditions that do not require such kind of interventions and include sepsis and capillary leak, severe acute pancreatitis, 
major burns and other conditions that require massive fluid resuscitation. Recurrent ACS refers to the condition in 
which ACS redevelops following previous surgical or medical treatment of primary or secondary ACS. 

ACS in intensive care unit (ICU): There is general lack of clinical awareness for ACS in ICU. 30-50% of all ICU patients 
have some IAH and are at risk for ACS (1). Many ICUs never measure IAP, no consensus exists on the optimal timing of 
measurement or when decompressive laparotomy should be performed, thence, detection and management of IAH 
and ACS are inconsistent (2). 

For understanding ACS, it is crucial to determinate abdominal perfusion pressure (APP) as it is superior to intraab-
dominal pressure (IAP), arterial pH, base deficit and lactate levels in predicting organ failure and patient outcomes. APP 
is a more precise predictor of visceral perfusion and superior to other parameters for defining IAH. There are numerous 
clinical scenarios of ACS in ICU as pelvic trauma, pancreatitis, retroperitoneal hemorrhage, ascites, abscess, ruptured 
abdominal aortic aneurysm, burns or aggressive intravenous fluid resuscitation (3, 4). Severe abdominal and/or pelvic 
trauma can develop ACS and clinical pattern of this condition is close connected with “damage-control” laparotomy. Se-
verely burned patients usually develop IAH/ACS within 48 hours after injury (secondary IAH occurs within 48 hours after 
injury, during the initial resuscitation period, while ACS usually occurs after the acute phase, during subsequent septic 
episodes). Regarding severe acute pancreatitis (SAP), ACS as a complication of SAP can be predicted or anticipated using 
commonly utilized scoring systems, like SIRS and Apache II.

Therapeutic strategies at ACS: Management considerations in patients with ACS are closely connected with ACS 
detrimental effects to whole body, involving all body system, as ACS provokes multi organ failure. The role of the inten-
sivist is early detection via frequent monitoring and screening for IAH/ACS in risk patients with new or progressive organ 
failure. Looking for trends of increasing IAP as a vital sign and preservation of organ perfusion is strongly recommended. 
Nonsurgical interventions, such as nasogastric decompression, or percutaneous drainage of ascites should be instituted 
early when IAP increases. It is desirable to consult a surgeon in all cases where we have a persisten IAP with impending 
organ failure to consider abdominal decompression. Surgical decompression remains debated, but may be beneficial 
when timed appropriately. Timing of decompression is crucial. Correct selection of patients for “open” abdomen and 
alternative techniques for surgical closure, vary from surgeon to surgeon. Open abdomen management with negative 
pressure therapy results in acceptable morbidity when managed appropriately. 

Conclusion: To take care of ACS, how to do this, remains an art rather than a science. From a clinical point of view, 
it is important not to lose the opportunity for timely recognizing ACS because it can compromise the therapeutic strategy 
and affect the outcome. 
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ПНЕВМОЦЕФАЛИЯ СЛЕД СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ – КЛИНИЧЕН  СЛУЧАЙ

М. Нейкова, З. Иванова, В. Платиканов
КАИЛ, УМБАЛ “ Света Марина” ЕАД, гр. Варна

Пневмоцефалията е относително често срещана при неврохирургични операции, при травма или инфек-
ция. Макар и рядко, може да бъде усложнение след епидурална анестезия, особено при използване на въздух 
за загуба на съпротивление (loss of resistance). Изключително рядко са описвани случаи на пневмоцефалия след 
спинална анестезия.

Ще представим клиничен случай от Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ “ Света 
Марина” ЕАД гр. Варна. Касае се за пациентка на 74 години след колянно ставно протезиране по повод гонартро-
за, под спинална анестезия. Пациентката е диагностицирана с пневмоцефалия няколко часа след оперативната 
интервенция и преведена в КАИЛ за лечение и активно наблюдение.

След 24 часа, пациентката беше преведена в стабилно състояние за продължаване на лечението в клини-
ката по Ортопедия и Травматология.

Ключови думи – пневмоцефалия, спинална анестезия

PNEUMOCEPHALUS AFTER SPINAL ANESTHESIA – CASE REPORT

Neykova M., Ivanova Z., Platikanov V.
Anesthesiology and Intensive Care Clinic, „ St. Marina” University Hospital, Varna

Pneumocephalus is relatively frequent in neurosurgery, trauma or infection. It can also occur after epidural 
anesthesia, particularly when the “loss of resistance to air” technique is used. The cases of pneumocephalus after spinal 
anesthesia are extremely rare. 

We are going to present a case report from the Anesthesiology and Intensive Care Clinic at „St. Marina” University 
Hospital, Varna, Bulgaria. The case is about a 74-year-old female patient undergoing total knee replacement. The used 
technique was spinal anesthesia. 

A couple of hours later the patient was diagnosed with pneumocephalus and transmitted to ICU for treatment and 
medical supervision.

24 hours later the patient was stabilized and her treatment was continued in the Department of Orthopedics and 
Traumatology.

Key words – pneumocephalus, spinal anesthesia
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V.A.C. – СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА ТРУДНО ЗАЗДРАВЯВАЩИ РАНИ

Р. Шанева-Семовска
КАИЛ, ВМА, София

Вакуум терапията (VAC – vacuum assisted closure) е съвременен подход за лечението на различни видо-
ве рани. Тази оперативна техника представлява поставянето на порьозна материя в раната и свързването ѝ с 
помпа, създаваща понижено (спрямо атмосферното) налягане. Пониженото налягане създава предпоставки за 
по-бързото затваряне на раната.

Смята се, че пониженото налягане подпомага премахването на ексудата, намалява локалния оток и пови-
шава кръвния ток. Това от своя страна намалява бактериалната колонизация на тъканите. Също така, меха-
ничното стимулиране на клетките увеличава белтъчната синтеза – пролиферативните свойства на тъканите се 
повишават.  

От първия път на прилагането на тази техника (1993 година) до сега, ползите от метода се утвърждават 
ежедневно, а достъпността и сравнително ниската цена го правят неразделна част от съвременната хирургия.

VACUUM ASSISTED CLOSURE (VAC) - A MODERN TREATMENT OF ACUTE SLOW HEALING WOUNDS

R. Shaneva-Semovska 
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia 

Vacuum therapy (or VAC – vacuum assisted closure) is a contemporary approach in the treatment of various types 
of wounds. This surgical technique represents the placement of porous matter in the wound and its connection to a 
pump generating lower (than the atmospheric) pressure. The negative pressure creates stimuli for faster healing of the 
wound. 

It is believed that the negative pressure helps reducing the exudates, attenuating the local edema and boosting the 
blood flow. This on its turn inhibits the bacterial colonization in the tissues. Also the mechanical stimulation of the cells 
accelerates the protein synthesis and thus the proliferative properties of the tissues are improved. 

Since its introduction in 1993 this technique has been proving its advantages on an everyday basis and its accessi-
bility and relatively affordable cost have made it an integral part of modern surgery. 
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ЕМБОЛИЗАЦИЯ – ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНИ АНЕВРИЗМИ. РОЛЯ 
НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

Р. Шанева-Семовска, С. Вулджева
КАИЛ, ВМА, София

Емболизиацията представлява ендоваскуларна процедура за лечение на артериовенозни малформации. 

Същноста на техниката се изразява в ендоваскуларното достигане до малформацията през бедрената ар-
терия и вкарването на специална платинена спирала (койл) в аневризмалната кухина. Самият койл запушва 
входното отвърстие и по този начин изолира кухината от основното кръвотечение. По този начин влиянието 
на кръвното налягане върху стените на аневризмата намалява и значително се намалява рискът от руптура. 

Постоперативният период при ендоваскуларните процедури е значително по-лек за пациента спрямо кла-
сическата хирургия, което прави методът предпочитан. Навлизането на новите технологии в медицинската 
практика са предпоставка за ефективност в диагностицирането и лечението на мозъчните аневризми. Като не-
достатък се изтъква скъпостуващите консумативи, които пациентът заплаща.

EMBOLIZATION – AN INNOVATIVE METHOD FOR THE TREATMENT OF BRAIN ANEURISMS.
 ROLE OF THE NURSE

R. Shaneva-Semovska, S. Vuldjeva
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia

Embolization represents an endovascular procedure for the treatment of arteriovenous malformations. 

This technique consists in essence in the endovascular access to the malformation through the femoral artery and 
the insertion of a special platinum spring (coil) in the aneurismal sac. The coil itself clogs the aneurysm cavity and cuts 
the cavity off the main bloodstream. Thus the blood pressure impact on the aneurysm walls and the risk of rupture are 
considerably reduced. The postoperative period in the endovascular procedures is significantly easier for the patient 
which makes the method preferred over the conventional surgery. The introduction of new technologies in the medical 
practice is a prerequisite for the efficient diagnosis and treatment of brain aneurysms. However one of its few shortcom-
ings remains the high cost of consumables borne by the patient. 
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ОБЩА ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ ЗА ГОРНА И ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ /ПРОТОКОЛНА СЕДАЦИЯ/  – 
ЧЕСТОТА И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛОЖНЕНИЯТА

Пл. Нейчев, Д. Генджелиев, Ст. Миланов, Г. Георгиев, В. Миленкова
ОАКПРДОТ, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, СофиЯ

Цел: Целта на настоящото проспективно изследване е да проследи честотата и характеристиките на услож-
ненията при провеждане на горна и долна ендоскопия под обща венозна анестезия със запазено спонтанно 
дишане, без интубация на трхеята (протоколна седация за ендоскопски манипулации).

Материал и метод: В изследването бяха включени 702-ма пациенти, подложени на ендоскопски манипу-
лации (ERCP, горна и долна ендоскопия) под обща венозна анестезия, за периода 01.06.2018г. – 01.06.2019 г. в 
Отделение по гастроентерология на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“. От тях 374 жени и 328 мъже на възраст между 18 
и 91 г., с функционален клас по ASA 1 – 4 (клас 1 – 102 пациента, клас 2 – 298 пациента, клас 3 – 212 пациента, клас 
4 - 88 пациента). При всички пациенти се приложи моноанестезия с Propofol - 4 – 10mg/kg/h, след непосредствена 
премедикация с Mеtoclopramid – 10mg i.v. и ранна премедикация със спазмолитици в клинични дози.  Перианес-
тезионният мониторинг включваше мониторна ЕКГ, пулсова честота, дихателна честота, неинвазивно кръвно 
налягане и кислородна сатурация.

Резултати: Като перианестезионни усложнения бяха регистрирани: брадикардия, артериална хипотензия, 
постанестезионно повръщане, десатурация, дихателна депресия, аспирация на стомашно съдържимо, анафи-
лактична реакция.

Изводи: Така предложената протоколна седация за ендоскопски манипулации е относително безопасен 
метод за анестезия, предлагащ комфорт за ендоскописта и пациента, при нисък риск от усложнения.

GENERAL INTRAVENOUS ANESTHESIA FOR UPPER AND LOWER GI ENDOSCOPY 
(PROTOCOL SEDATION) - FREQUENCY AND CHARACTERISTIC OF THE COMPLICATIONS

Neychev Pl., Gendjeliev D., Milanov St., Georgiev G., Milenkova V.
Department of Anaesthesiology and CPR in Orthopaedics and Traumatology, 

Pirogov Emergency Hospital, Sofia

Purpose: The purpose of the current prospective study is to assess the frequency and characteristics of the com-
plications for the patients, undergoing Upper and Lower GI endoscopy under general intravenous anesthesia with pre-
served spontaneous breathing, without endotracheal intubation (Protocol sedation for endoscopic manipulations).

Material and Method: In this study 702 patients underwent endoscopic manipulations (ERCP, Upper, Lower GI 
Endoscopy) under general intravenous anesthesia in the Gastroenterology Department of Emergency Medicine Hospital 
“N.I.Pirogov” for the 01.06.2018-01.06.2019 period. There were 374 women and 328 men, aged from 18-91 y. with ASA 
functional class from 1-4 (Class 1 – 102 patients, Class 2 – 298 patients, Class 3 – 212 patients, Class 4 – 88 patients). 
Monoanesthesia with Propofol 4-10 mg/kg/h was applied to all patients, following premedication with Metocloplramide 
10 mg i.v. and early premedication with spasmolythic agents. Perianesthetic monitoring included ECG, pulse frequency, 
respiratory frequency, NIBP, oxygen saturation.

Results: The following perianesthetic complications were registered: Bradycardia, arterial hypotension, nausea, 
desaturation, respiratory depression, aspiration of stomach contents, anaphylactic reaction.

Conclusions: The proposed Protocol sedation for Endoscopic manipulations is a relatively safe choice for anesthe-
sia, delivering comfort for the endoscopist and the patient, and lower risk of complications.
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НЕВРАКСИАЛНА И ОБЩА ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ – ЧЕСТОТА НА ПОСТОПЕРАТИВНИЯ ДЕЛИР ПРИ 
ГЕРИАТРИЧНИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД ТРАВМАТОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ

Пл. Нейчев, П. Петров, С. Симеонов, Вл. Бодурова, Ст. Миланов
ОАКПРДОТ, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

Цел: Целта на това ретроспективно изследване е да сравни честотата на следоперативния делир след обща 
венозна анестезия и невраксиална анестезия при гериатрични пациенти, подложени на травматологични опе-
рации.

Материал и метод: В изследването бяха включени всички пациенти между 75 и 101 г., оперирани под обща 
венозна и невраксиална анестезия /n=288/, в периода 01.08.2018 г. – 31.12.2018 г. в Травматологичен Операцио-
нен блок на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“. От изследването бяха изключени пациенти, нуждаещи се от продължи-
телна белодробна вентилация постоперативно, психично болни, пациенти с дементни прояви предоперативно, 
болни в шоково състояние и такива с интегрална анестезия. Изследвания контингент се раздели на две групи: 
група А /n=76/, оперирани под обща венозна анестезия и група Б / n=212 /, оперирани под невраксиална анесте-
зия. Критериите за делирозно състояние се дефинираха като прояви на неадекватност, агресивност, дезориен-
тация и дементни прояви постоперативно. Критериите се проследиха до 72-рия час, по декурзуси на лекуващия 
лекар и консултанти в история на заболяването.

Резултати: Проследените критерии /неадекватност, агресивност, дезориентация и дементни прояви/ до 
72-рия час след оперативната намеса се регистрираха значително по-често в група А /n=76/.

Изводи: Изводът, който може да се направи от изследването е, че честотата на постоперативния делир 
при гериатрични пациенти е по-висок след провеждане на оперативни намеси под обща венозна анестезия, 
сравнено с невраксиална анестезия.

NEURAXIAL AND GENERAL INTRAVENOUS ANESTHESIA – FREQUENCY OF POSTOPERATIVE DELIRIUM 
IN GERIATRIC PATIENTS FOLLOWING TRAUMA SURGERY

Neychev Pl.,  Petrov P., Simeonov S., Bodurova Vl., Milanov, St.
Department of Anaesthesiology and CPR in Orthopaedics and Traumatology, 

Pirogov Emergency Hospital, Sofia

Purpose: The purpose of this retrospective study is to compare the frequency of postop delirium following general 
intravenous anesthesia and neuraxial anesthesia in geriatric patients, undergoing trauma surgery.

Material and method: All the patients between 75 and 101 years old, who underwent surgery under general 
intravenous and neuraxial anesthesia /n=288/ in the Traumatology Operating Block of Emergency Medicine Hospital 
“N.I. Pirogov” during the 01.08.2018-31.12.2018 period were included in the study. Patients who needed extended ven-
tilator support, mentally ill patients, patients with dementia preoperatively, patients in shock and patients with integral 
anesthesia were excluded. The subjects were divided in 2 groups: Group A /n=76/, operated under general intravenous 
anesthesia, and Group B /n=212/, operated under neuraxial anesthesia. The established criteria for delirium were: dis-
orientation, loss of adequate reaction, aggressiveness, dementia emerging postoperatively. Criteria were assessed up to 
the 72-nd hour, as per the notes of the attending physician and consults in the patient documentation.

Results: The assessed criteria /disorientation, loss of adequate reaction, aggressiveness, dementia emerging post-
operatively/ up to the 72-nd hour were registered significantly higher in Group A /n=76/.

Conclusions: The frequency of the postoperative delirium in geriatric patients is significantly higher in patients 
undergoing operative interventions under general intravenous anesthesia, compared to patients under neuraxial an-
esthesia. 
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САРКОПЕНИЯ ОЦЕНЕНА С ПОМОЩТА НА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ СВЪРЗАНА С ВИСОК РИСК ОТ 
НЕДОХРАНВАНЕ ПРИ КРИТИЧНО БОЛНИ 

Е. Нестерова*, О. Бронов, М. Замятин.
Национален хирургически медицински център „Н.И. Пирогов“, ул. „Нижняя Первомайская“ 70, 105203, 

Москва, Русия
Автор за кореспонденция: Екатерина Нестерова, Email: d10001letopisec@mail.ru. Phone: +359882479177

Цел на изследването: Компютърната томография (КТ) е полезен инструмент за идентифициране на ниска 
скелетна маса (СМ) при критично болни пациенти. Ниска СМ от своя страна е свързана с нарушение на нутритив-
ния статус. Целта на изследването е да се проучи разпространението на ниска СМ (саркопения) и нейната поява 
при пациенти, класифицирани като недохранени с помощта на оценъчни скали (Nutrition Risk Screening 2002 (NRS-
2002), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) и класификация на индекса на телесна маса (ИТМ).

Материали и методи: Използва се ретроспективно наблюдавано проучване, което включва пълнолетни 
пациенти с продължителност на престоя в отделение за интензивно лечение (ОИЛ) над 72 часа. На тези пациенти 
е правена КТ на коремната област при постъпване в ОИЛ. Демографията, ИТМ и други критерии за оценка на 
хранителните вещества като болнични резултати и данни за КТ на коремната област (СМ при L3 прешлени) са 
събрани за анализ. Диагноза саркопенията се поставя в случаите, когато индексът на СМ при L3 е по-малка 38,5 
cm2/m2 за жените и  по-малка от 52,4 cm2/m2 за мъжете.

Резултати: Средната възраст на пациентите е 64 (± 16) години, а саркопенията е диагностицирана при 67,9% 
от пациентите, като 8,3% от тях страдат от недохранване според класификациите на ИТМ. Високият риск от не-
дохранване, оценен по скалата NRS-2002 и MUST, е открит при 84,9% от пациенти, като над 70% от тези пациенти 
имат данни за саркопения (P = 0,0936 за NRS-2002 и 0.1264 за MUST). 

Заключение: Настоящите открития подчертават, че саркопенията присъства при по-голямата част от па-
циентите, класифицирани като рискови от недохранване. Следователно диагностицирането на саркопения с по-
мощта на КT идентифицира все по-използвания рисков фактор, който може да бъде използван в специфични 
хранителни стратегии.

SARCOPENIA ASSESSED BY CT IS ASSOCIATED WITH HIGH RISK OF MALNUTRITION IN CRITICALLY ILL 
PATIENTS

E. Nesterova*, O. Bronov, M. Zamyatin.
National Pirogov Surgical Medical Center, Nijnyaya Pervomaiskaya str., 70, 105203, Moscow, Russia

Corresponding author: Ekaterina Nesterova, Email: d10001letopisec@mail.ru, Phone: +359882479177

Aim: Computed tomography (CT) is a useful tool to identify low skeletal muscle (SM) in critically ill patients, which in 
turn is associated with declines in nutrition status. The objective of this study was to examine the CT-guided prevalence 
of low SM (sarcopenia) and its occurrence in patients classified as malnourished using assessment scales (Nutrition Risk 
Screening 2002 (NRS-2002), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) Score) and body mass index (BMI) classification. 

Material and methods: This is a retrospective study, which included >18 year-old patients, with over 72 h of inten-
sive care unit (ICU) length of stay, who had an abdominal CT at ICU admission. Demographic, BMI, and other nutritional 
assessment tools as hospital outcomes and abdominal CT data (SM at the L3 vertebrae) were collected prospectively for 
analysis. Sarcopenia was defined as an L3 skeletal muscle index of ≤38.5 cm2/m2 for women and ≤52.4 cm2/m2 for men. 

Results: The average patient was 64 (±16) years old, and sarcopenia was diagnosed in 67.9% of patients, where 
8.3% were underweight as per BMI classifications. High risk of malnutrition evaluated by scales NRS-2002 and MUST was 
detected in 45 (84.9%) patients where more than 70% of these patients have sarcopenia (P = 0.0936 for NRS-2002 and 
0.1264 for MUST). 

Conclusions: Present findings highlights that sarcopenia is present in the majority of patients classified at risk for 
malnutrition. The CT guided diagnosis of sarcopenia therefore identifies an increasingly used risk factor, which could be 
targeted by specific nutritional strategies.
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ДВЕ ТЕХНИКИ НА  СПЕШНА ПЕРКУТАННА ДИЛАТАТИВНА ТРАХЕОСТОМИЯ ПРИ ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩИ 
СЪСТОЯНИЯ

Д Николаков, М. Георгиева, В. Велчев, М. Атанасова,Б. Павлов, А. Станоевски, 
И. Стефановска-Златанов

Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, УМБАЛ Св. Анна - София

УВОД
Според алгоритмите за трудни интубации в ситуации “невъзможна интубация/невъзможна вентилация”, като последна 

стъпка се препоръчва да се пристъпи към крикотомия. През последните години все повече автори застъпват тезата, че пер-
кутанната дилатативна трахеостома е алтернатива, която е също толкова ефективна и безопасна, дори с определени предим-
ства. Става въпрос за пациенти, които е невъзможно да бъдат интубирани орално или назално, най-често поради механично 
обтуриране на горните дихателни пътища от пространство-заемащи процеси, коагулопатии, ексцесивно кървене, тежки ли-
цево-челюстни травми и т.н.

МЕТОДИ
Представяме серия от 15 клинични случая за период от 29 месеца – от октомври 2016 г. до март 2019 г. Пациентите, при 

които се взе решение за извършване на перкутанна трахеостомия по витални индикации, бяха съответно с: Неочаквано труд-
на интубация – двама пациенти; кървящ тумор на език – един; четирима с тежки лицево-челюстни травми; черепно-мозъчни 
и гръбначно-мозъчни травми – 3 случая; един приет с тежка тромбоцитопения; остър коронарен синдром – 1; стеноза на 
трахеята след лъчеление – 1; и двама пациенти с тумор на гласни връзки. Единадесет ПДТ бяха извършени по метода на Griggs, 
и 4 – Ciaglia Blue Rhino. При всички пациенти използвахме локална анестезия и аналго-седация в зависимост от състоянието на 
пациента, обусловено от хемодинамичната му стабилност, степента на съзнание, и тежестта на дихателната обструкция. След 
края на процедурата, задължително се извършваше контролна рентгенография.

РЕЗУЛТАТИ
Нямаше съществена разлика във времето за изпълнение на двете техники. При 4 пациенти се стигна до значителна хи-

потензия и десатурация при самата процедура. При два случая наблюдавахме незначително кървене от мястото на пункция, 
и при един – паратрахеално разположение на канюлата. По отношение на леталитета - един пациент почина два часа след 
трахеостомиране, и четирима – в рамките на болничния престой.

ИЗВОД
Незабавната перкутанна дилатативна трахеостомия, проведена от добре трениран специалист е един сигурен, ефикасен 

и животоспасяващ метод, особено при състояния, изискващи бърза намеса за осигуряване на проходими дихателни пътища.

TWO TECHNIQUES OF EMERGENCY PERCUTANEOUS DILATATIONAL TRACHEOSTOMY IN LIFE-THREATENING CONDITIONS
D. Nikolakov, M. Georgieva, V. Velchev, B. Pavlov, A. Stanoevski, I. Stefanovska-Zlatanov
Department of Anesthesiology and Intensive Care, University Hospital St. Anna - Sofia

BACKGROUND
According to the algorithms for difficult intubation, in situations of “cannot intubate/cannot ventilate” as a final solution, it is rec-

ommendable to proceed with with cricothyrotomy. Nowadays more authors advocated that the percutaneous dilative tracheostomy 
is an alternative method that is just as effective and safe with certain benefits. It’s about patients who cannot be intubated orally or 
nasally in any circumstances, because of trauma, tumors, coagulopathies, excessive bleeding etc.

METHODS
We present a series of 15 clinical cases for a period of 29 months – from October 2016 until March 2019. Patients who were de-

cided to perform rapid percutaneous tracheostomy were respectively: Unexpected difficult intubation – 2 patients;  A bleeding tongue 
tumor – one; four patients with severe facial trauma; Acute brain and spinal injuries – 3 cases; one patient with coagulopathy; Acute 
coronary syndrome – 1; Tracheal stenosis due to radiotherapy – 1; and two patients with a vocal cords tumors. Eleven procedures 
were performed by the Griggs method, and 4 – Ciaglia Blue Rhino. In all patients, we used local anesthetics, sedation, and analgesia 
as well depending on the patient’s condition and comorbidities - its hemodynamic stability, level of consciousness, and the severity of 
respiratory obstruction. At the end of the procedure, bedside X-ray was mandatory.

RESULTS
There was no significant time difference between the two techniques. In 4 patient was observed significant hypotension and 

desaturation during the procedure. In two cases, we observed minor bleeding from the puncture site and in one - paratracheal dis-
lodgement. Regarding lethality outcomes – one patient died 2 hours after the procedure, and four – within the hospital treatment.

CONCLUSION
Rapid percutaneous dilatation tracheostomy performed by a well-trained specialist is an efficient and life-saving method, espe-

cially in disastrous, life threatening conditions requiring fast decisions.



21-ВИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

112 РЕЗЮМЕТА

ЦЕРВИКАЛЕН ПАРАВЕРТЕБРАЛЕН БЛОК ПОД ЕХОГРАФСКИ КОНТРОЛ С ТАРГЕТ ГОРЕН СТВОЛ НА 
ПЛЕКСУС БРАХИАЛИС И СУПРАКЛАВИКУЛАРЕН НЕРВ – ПРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ

Д. Николаков, А. Станоевски, М. Георгиева, М. Атанасова, И. Стефановска - Златанов, В. Велчев, Б. Павлов
Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, УМБАЛ Св. Анна - София

Увод

Цервикалният паравертебрален блок, известен още като заден достъп до plexus brachialis, е описан и въве-
ден рутинно от Pippa преди повече от 25 години. За това време той не успя да се наложи в практиката, поради 
известна честота на усложнения, свързани с определено ниво на техническа трудност. След като ултразвуковата 
навигация се превърна в ежедневие в регионалната анестезия, тази техника като че ли изживява своя ренесанс. 
Едно от големите ѝ предимства е осигуряване на отличен сензорен блок, особено при хирургия на ключица и 
рамо, когато таргетът е горният трункусен отдел и супраклавикуларния нерв.

Цели и методи

Оценка на ефективността на ЦПБ, когато таргетът е горният ствол на брахиалния плексус и супраклавику-
ларния нерв. За период от 13 месеца обхванахме 55 пациента, постъпили за оперативно лечение в клиниката по 
травматология. Процедурата се извършваше в седнало или легнало положение. Идентифицира се С6 и С7, като 
между тях 3-4 см латерално беше мястото на проникване. Посоката – напред, каудално и леко латерално. След 
позитивна реакция – контракции на делтовидния и гръдния мускули, а също трицепс и бицепс, се инжектира 
Bupivacaine 0.5% 25мл. Накрая иглата се подвежда отново върху средния интерскаленусов мускул и се инжекти-
рат 5 мл. анестетик – там където е предполагаемото място на супраклавикуларния нерв.

Резултати

Оценката на сензорния блок се извърши чрез тристепенна скала за загуба на чувствителност, дерматомите 
от С3 до Т1. Моторният блок се проверяваше чрез оценка на абдукция на рамото (аксиларен нерв, С5 С6) и фле-
ксия на лакътя, при предмишница в супинация (мускулокутанеус, С5 С7).  Контракции на м. делтоидеус се наблю-
даваха при 15 човека, на м. бицепс при двама, а на двата заедно – при 28. Имахме 4 пациента със синдром на 
Хорнер, един с диспнея, и двама с дисфония. Непълен блок се получи при 8 пациента, а пълен – при 47. Пациен-
тите с непълен блок ЦПБ бяха седирани и обезболени интраоперативно с пропофол 1-3 мг/кг/ч и ремифентанил 
0.1г/кг/ч. При четирима се продължи с обща интубационна анестезия.

Заключение

Цервикалният паравертебрален блок осигурява лесна дирекция към С5 и супраклавикуларния нерв. Той 
е ефективен, почти без усложнения, и превъзхожда останалите достъпи по отношение на сензорната чувстви-
телност. 

Ключови думи

Цервикален паравертебрален блок; таргетен блок на С5; регионална анестезия, анатомични вариации на 
брахиален плексус
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ULTRASOUND-GUIDED CERVICAL PARAVERTEBRAL BLOCK WITH TARGET ON UPPER TRUNK OF BRACHIAL 
PLEXUS AND SUPRACLAVICULAR NERVE – PROSPECTIVE STUDY

D. Nikolakov, A. Stanoevski, M. Georgieva, I. Stefanovska, V. Velchev, B. Pavlov
Department of Anesthesiology and Intensive Care, University Hospital St. Anna – Sofia

Background

The cervical paravertebral block, also known as posterior approach to brachial plexus, has been described and 
routinely introduced by Pippa more than 25 years ago. During this time it failed to be widely put into practice because 
of certain frequency of the complications associated with some level of technical difficulty. After ultrasound navigation 
in regional anesthesia became daily routine, this technique seems to be undergoing renaissance. One of its great 
advantages is the provision of excellent sensory block, especially in surgery of the clavicle and shoulder when the target 
is the upper trunk and the supraclavicular nerve.

Aims and Methods

Evaluation of CPB effectiveness when the target is the upper trunk of the brachial plexus and the supraclavicular 
nerve. Over a 13-month period, we enrolled 55 patients admitted for surgery at the trauma clinic. The procedure was 
performed in a sitting or lying position. C6 and C7 were identified, between them being 3-4 cm laterally the penetration 
site. Direction - forward, caudal and slightly lateral. After a positive reaction - contractions of the deltoid and chest 
muscles, as well as triceps and biceps, Bupivacaine 0.5% 25 ml was injected. Finally, the needle was reattached to the 
middle interscallus muscle and 5 ml anesthetic is injected - where the anticipated site of the supraclavicular nerve is.

Results

The evaluation of the sensor block was performed using a three-step scale for loss of sensitivity of dermatomes 
from C3 to T1. The motor block was checked by evaluation of shoulder abduction (axillary nerve, C5 C6) and elbow 
flexion at the forearm in supination (musculocutaneus, C5 C7). M. deltoid contractions were observed in 15 people, m 
biceps in two, and both together in 28. We had 4 patients with Horner‘s syndrome, one with dyspnoea and two with 
dysphonia. Incomplete block was recorded in 8 patients and complete block in 47. Patients with incomplete CPB block 
were sedated and anaesthetized intraoperatively with propofol 1-3 mg/kg/h and remifentanil 0.1 g/kg/h. Four continued 
with general intubation anesthesia.

Conclusion

The cervical paravertebral block provides easy direction to the C5 and supraclavicular nerve. It is effective, virtually 
uncomplicated, and outperforms other sensory sensitivities.

Keywords 

Cervical paravertebral block; target block of C5; regional anesthesia, anatomical variations of the brachial plexus
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ЛЕЧЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОР АСОЦИИРАНА ПНЕВМОНИЯ ПРИ ИМУНОСУПРЕСИРАН ПАЦИЕНТ С ПРОЛОНГИРАНА 
ИНФУЗИЯ НА МЕРОПЕНЕМ + ИНХАЛАТОРЕН АМИКАЦИН – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

П. Иванова, Н. Младенов, В. Платиканов
КАСИМ, УМБАЛ „СВ. Марина“, гр. Варна

Въведение: Вентилатор-асоциираната пневмония (VAP) е едно от най-честите усложнения в интензивните отделения, 
водещи до повишен морталитет, удължен болничен престой, повишен разход на средства. Клинично предизвикателство и 
неразрешен все още проблем е лечнието на VAP, тъй като техни причинители са мултирезистентни вътреболнични миокро-
организми Acinetobacter sp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp., St. aureus и Enterobacter sp. Вероятността за благопри-
ятен изход при имуносупресиран пациент с VAP и изразен коморбидитет е малка. В последните години все повече научни 
статии и студии цитират позитивни клинични резултати при пацииенти с VAP, VAP + сепсис или сепсис с друга етиология 
при пациенти с пролонгирана инфузия на бета–лактами и карбапенеми. Приложението на аминогликозиди (АГ) при тези па-
циенти поставя други проблеми, АГ демонстрират отлични  “in vitro” резултати – висока чувствителност, но проблематичен 
ФД- и ФК-профил „in vivo”, не се натрупват в бял дроб, тоест достигат MIC за реализиране на бактерицидна активност при 
високи плазмени нива, което пък от своя странна поставя под въпрос вулнерабилната бъбречната функция при критично 
болни пациенти.

Цел: Представяне на неконвенционален метод на лечение на вентилатор-асоциирана пневмония + сепсис при имуно-
супресиран пациент.

Материал и методи: Представяме 60 г. мъж с изразен коморбидитет – сърдечно трансплантиран, ЗД, ХБ, единствен 
бъбрек – състояние след нефректомия. Провеждал регулярна терапия с – Tacrolimus, Prednisone, Cellsept, Betaloc, Insulin. 
Постъпва в КАИЛ „Св. Марина“ след КПР – камерно мъждене, поставен на ИБВ. На 72 ч. диагностициран с VAP, сепсис, шок, 
ОБН -  верифицирани клинично, лабораторно, микробиологично и КТ на бял дроб. Започнато лечение Meropenem 6 g, 
24-часова непрекъсната инфузия + инхалаторно приложен Amikacin 2х400 mg, симпатикомиметици – високи дози. След 48 
ч. Meropenem 4х1 g - 3 часова инфузия. На 5-ти ден, след започнатото лечение пациентът е със стабилна хемодинамика, без 
симпатикомиметици, екстубиран, провежда за 24 ч. NIV, с шлем. ОБН е разрешена, нормален креатинин, леко завишена 
урея, полиурия. На 7-ми ден – вертикализиран, добър перорален прием. На 12-ти ден след приемането в КАИЛ, пациентът 
е изведен в кардиологична клиника.

Резултати: При така проведеното лечение наблюдавахме положителен клиничен изход, при високорисков пациент с 
очаквана неблагоприятна прогноза. 

Заключение: Управлението на пациент с VAP + тежък сепсис  продължава да бъде огромно клинично предизвика-
телство. Влошаването на ФК/ФД профил на пациента може да доведе до неефективни дозови режими на иначе ефективни 
медикаментозни средства. Антибиотичният избор, дозови режими, продължителност, трябва да бъдат индивидуализирани 
и адаптирани към конкретната клинична ситуация.

Ключови думи: вентилатор-асоцииранa пневмония, пролонгирана инфузия на карбапенеми, инхалаторен амикацин

TREATMENT OF VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA IN IMUNOSUPPRESSED PATIENT WITH CONTINUOUS INFU-
SIONS OF CARBAPENEMS + INHALED AMIKACIN -  CASE REPORT.

P. Ivanova, N. Mladenov, V. Platikanov
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Medical University, Varna, 

“Sveta Marina” University Hospital, Varna

Introduction: Ventilator-associated pneumonia (VAP) is one of the most frequent clinical problems in ICU with higher morbidity 
and costs associated with it, in addition to prolonged MV, ICU length of stay and hospital length of stay. Current challenge in VAP 
management and still unresolved problem is that overall, VAP’s main causative microorganisms are multidrug-resistant pathogens as 
Acinetobacter sp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp., St. aureus and Enterobacter sp. There are many studies, wich clinical data 
suggest that prolonged (extended or continuous) infusions of beta¬lactams and carbapenems are more effective than traditional 
intermittent infusions of antibiotics. Recently, the use of nebulized antibiotics in the intensive care unit, in particular amikacin, has 
been the subject of much discussion.

Purpose: To present unconventional method how to manage VAP + sepsis in imunosuppressed patient.
Material and methods: We present a 60-year-old male with past medical history – heart transplantation, st. post nephrectomy, 

diabetes, hypertension. His regular therapy was - Tacrolimus, Prednisone, Cellsept, Betaloc, Insulin. He was admitted to our ICU 
after cardiac arrest due to ventricular fibrillation. The patient was on mechanical ventilation. 72 hours later, he was diagnosed with 
clinically suspected VAP + severe sepsis + shock, microbiologically and CT confirmed VAP. The continuous infusion of meropenem 
was started – 6g/ 24h + inhaled amikacin.

Results: We achieve good clinical outcome with this unconventional method of treatment. 
Conclusion: The management of patient with VAP + severe sepsis is a still great clinical challenge. We highly recommend: Al-

ways Individualize!: regarding dosage, way of administration and duration based on clinical response and medical data.
Keywords: ventilator-associated pneumonia, continuous infusions of carbapenems, inhaled amikacin
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ПРОТЕИН YKL-40 КАТО БИОМАРКЕР ПРИ ТЕЖКА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНА ТРАВМА

Павлов, Г.,1 Казакова, М.,2 Дичев, В.,2 Симитчиев, К.,3 Стефанов, Ч.,1 Сарафян, В.2
1. Катедра по Анестезиология, спешна и интензивна медицина, Медицински факултет, Медицински Универси-

тет- Пловдив
2. Катедра по Медицинска биология, Медицински факултет, Медицински Университет - Пловдив

3. Катедра по Аналитична химия и компютърна химия, Химически факултет, Пловдивски  
университет

Въведение: Тежката черепно-мозъчна травма (тЧМТ) е водеща причина за заболеваемост и смъртност 
сред индивиди на възраст от 1 до 45 години в световен аспект. Редица биомаркери са показали предимства като 
диагностични или прогностични показатели при тЧМТ, но никой от тях все още не е достатъчно проучен, за да 
бъде въведен за приложение в рутинната клинична практика. Няколко проучвания съобщават за високи нива 
на протеин YKL-40 в серум или ликвор при пациенти с тЧМТ. Все още обаче липсват проучвания за оценка на 
експресията на този протеин в комбинация с прогностичните оценъчни скали и модели, както и за оценка на 
връзката му с крайния изход.

Цел: Да се изследва експресията и динамиката на протеин YKL-40 и да се оцени как плазмените и ликворни-
те нива на YKL-40, самостоятелно или в комбинация с неврон-специфичната енолаза (NSE), IL-6 и TNF-α, корели-
рат с клиничните прогностични модели и крайния изход при пациенти с тЧМТ.

Материали и методи: В проучването са включени 30 пациенти с изолирана тЧМТ, хоспитализирани и 
лекувани в Отделението за интензивно лечение на Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение при 
УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив за периода от юли 2017 г. до август 2018 г. От  всички пациенти са изолирани т  
ликвор и плазма на 24-тия и 96-тия час от момента на травмата. Проби от ликвор са събрани при съдебномеди-
цинската аутопсия от 15 възрастни индивида (без придружаващи заболявания до момента на смъртта), които са 
използвани като възрастово (63 ± 18 години) и полово-специфична (13 мъже и 2 жени) контролна група. Нивата 
на YKL-40, NSE, IL-6 и TNF-α са изследвани с ELISA. Рутинни хематологични (ПКК и ДКК) и биoхимични изследва-
ния, включително и СRP,  са изследвани при приема на пациентите. GCS score, APACHE III и Marshall Classification 
са определяни преди рандомизацията и по-късно на 96-тия час от приема. Крайният изход е оценен на базата 
на вътреболничната и 6-месечната смъртност сред пациентите.

Резултати: Концентрацията на YKL-40 в ликвор е значимо по-висока сред пациентите с тЧМТ в сравне-
ние с контролната група (р=0,005). Не е установена статистически значима разлика в концентрациите на NSE в 
ликвор между пациентите с тЧМТ и контролната група (р=0,363). Проучването ни установи значима разлика в 
концентрациите на NSE и IL-6 в плазма и ликвор (p=0.000), и липса на статистически сигнификантни различия  в 
концентрациите на YKL-40 и TNF-α в плазма и ликвор. Отчетохме по-високи средни стойности на YKL-40 и ТNF-α 
в плазма спрямо ликвор, но без статистическа значимост (съответно p=0.12 и p=0.74).

След отстраняване на бегълците се открива статистически значима разлика в нивата на YKL-40 (p<0.001) 
и NSE (p<0.001) в плазма при пациенти с по-кратка преживяемост. За концентрацията на TNF-α се наблюдава 
подобна тенденция, която обаче не достига до статистическа значимост (p=0.112). Това може да се разглеж-
да като индикация за прогностичната стойност на тези протеини. Допълнение към тази теза е и установената 
сигнификантна корелационна връзка между концентрацията на YKL-40 с нивата на TNF-α и NSE в плазма при 
пациентите с ЧМТ.

Изводи: Нивата на YKL-40, NSE,  и CRP могат да бъдат използвани като индивидуални предиктори на пре-
живяемост при тЧМТ Това е първото по рода си проучване, показващо времево-зависимите промени в нивата 
на YKL-40 при тЧМТ. На базата на получените резултати предполагаме, че плазмените и ликворните нива на 
протеин YKL-40, в комбинация с NSE,  отразяват инфламаторния процес и биха могли да дадат нова информация 
за неговата динамика при пациенти с тЧМТ.

Благодарности:  Финансирането на проучването е осъществено по проект ДМ 03/2 12.12.2016 към ФНИ и 
проект ДУНК 01/2009, МОН.
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PROTEIN YKL-40 AS A BIOMARKER IN SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

Pavlov, G.,1 Kazakova, M.,2 Dichev, V.,2 Simitchiev, K.,3 Stefanov, Ch.,1 Sarafian, V.2

1. Department of Anesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine, Medical Faculty, 
Medical University- Plovdiv

2. D epartment of Medical Biology, Medical Faculty, Medical University- Plovdiv, Bulgaria
3. Department of Analytical Chemistry and Computer Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Plovdiv

Background: Severe traumatic brain injury (TBI) is the leading cause of morbidity and mortality among individuals, 
aged 1 to 45 years, worldwide. A number of biomarkers have been reported to show advantages as diagnostic or prog-
nostic markers in TBI but none of them has been considered enough to be implemented into clinical practice yet. There 
are few studies showing elevated protein YKL-40 in serum or cerebrospinal fluid in patients with severe TBI. However, 
none of them focused on the expression of the protein in combination with prognostic models and relationship with 
patient outcome.

Aim: To examine the expression and dynamics of protein YKL-40 and to evaluate how plasma and cerebrospinal 
levels of YKL-40, independently and together with neuron-specific enolase (NSE), and TNF-α, correlate to clinical predic-
tive models and outcome in patients with severe TBI.

Material and Methods: Thirty patients with isolated severe TBI admitted to the Intensive Care Unit of the Depart-
ment of Anesthesiology and Intensive Care Medicine at the University Hospital “St. George”- Plovdiv from July 2017 to 
August 2018 were included in the study.

Cerebrospinal fluid (CSF) and plasma were collected on the 24th and 96th hour after the injury. CSF samples were 
isolated also from forensic autopsies of 15 adult cadavers (healthy individuals before death) and served as an age-
matched (63 ± 18 years) and a gender-matched (13 males and 2 females) control group. Levels of YKL-40, NSE, and TNF-α 
were analyzed by using ELISA. Routine hematological (complete blood count with differential) and biochemical tests 
including CRP were also performed on admission. GCS score, APACHE III and Marshall Classification were determined 
prior to randomization and later on at the 96th  hour after admission. Outcome was assessed as in-hospital mortality 
and at six months mortality.

Results: In the CSF, the level of YKL-40 in the TBI group was significantly higher compared to the concentrations in 
the control group (p=0.005). 

Our analysis showed that levels of NSE in CSF are significantly higher compared to plasma concentrations on 24-th 
hour in TBI patients. Mean plasma levels of inflammatory markers YKL-40 and TNF-α, were elevated compared to CSF, 
but the difference was feeble. After removing the outliers, we found statistically significant difference in plasma levels of 
YKL-40 (p<0.001) and NSE (p<0.001) in patients with short survival. A similar trend is observed for the concentration of 
TNF-α, which, however, does not reach statistical significance. It could be indicative for the prognostic value of these pro-
teins. In addition, а significant correlation between plasma concentrations of YKL-40, TNF-α and NSE was determined.

Conclusion: YKL-40, NSE, and CRP levels are all individual predictors of mortality in TBI. This is the first study show-
ing time-dependent change of YKL-40 levels in TBI. We assume that plasma and CSF YKL-40 levels, in combination with 
NSE, reflect the inflammatory process and would provide new information about its dynamics in TBI patients.

Acknowledgements: The financial support by the National Science Fund of Bulgaria (Contract DM 03/2 12.12.2016) 
is gratefully acknowledged.
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CASE REPORT: 16-ГОДИШНО МОМЧЕ С МУКОВИСЦИДОЗА, ПЛАНИРАНО ЗА ХЕРНИОПЛАСТИКА. 
ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРИОПЕРАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ

Г. Петкова, Ч. Стефанов, И. Минев, Г. Павлов, А. Хадзиянис
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив

Муковисцидозата е наследствено, автозомно – рецесивно заболяване, с полиорганна изява. Честотата сред 
европеидното население е около 1:2000. С усъвършенстването на медицинските грижи и развитието на фар-
мацията, се повишава средната продължителност на живот сред пациентите с муковисцидоза, което увеличава 
честотата на хирургичните интервенции в планов и спешен порядък при тях. 

Представен е случай на 16 годишно момче с муковисцидоза, което постъпва за планова оперативна коре-
кция на ингвинална херния. Случаят изисква разширена предоперативна подготовка, изготвяне на оптимален 
план за анестезия и превенция на очакваните усложнения. Направени са препоръки относно воденето на анес-
тезия и подговката при пациенти с муковисцидоза.

CASE REPORT: 16- YEAR-OLD BOY WITH CYSTIC FIBROSIS PLANNED FOR HERNIOPLASTY. 
SPECIAL CONSIDERATIONS ON PERIOPERATIVE MANAGEMENT

G. Petkova, Ch. Stefanov, I. Minev, G. Pavlov, A. Chatzigiannis
Department of Anesthesiology and Intensive Care, “St. George” University Hospital, Plovdiv

Cystic fibrosis is a hereditary, autosomal recessive disorder that affects multiple organs. The frequency among the 
Caucasians is 1:2000. With the development of medical care services and progression of pharmacy, life expectancy of 
patients with cystic fibrosis is getting higher as well as the need for surgical procedures.

A case of a 16-year-old boy is presented, who is planned for surgical correction of inguinal hernia.  This case 
requires extended perioperative management, preparing an optimal plan for the anesthesia of choice and prevention 
of expected complications. Some suggestions are made, regarding preparation and management of patients with cystic 
fibrosis.
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КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ДОНОР С МОЗЪЧНА СМЪРТ, ОСОБЕНОСТИ ПРИ РАЗГОВОР СЪС СЕМЕЙСТВОТО 
ОТНОСНО ДОНОРСТВО

В. Платиканов
КАСИМ, МУ, Варна

„Aggressive donor management“ (ADM) – агресивното  управление на донора е от основно значение за ка-
чеството и успеха на донорската ситуация. До 25 % от потенциалните донори се губят поради сърдечносъдов 
колапс, преди експлантиране на органите. Кондиционирането на  DBD донор (органо-протективна терапия) в 
своята същност не е по-различно от лечението на тежко болен реанимационен пациент, като основната цел 
на реаниматора е да осигури максимално добра перфузия на органите и да ги запази във възможно най-добро 
състояние, до момента на експлантация. При мозъчна смърт се наблюдават две фази:

- „Катехоламинова буря“: точно преди настъпване на мозъчната смърт, физиологична, компенсаторна 
реакция, целяща оптимизиране на мозъчното и коронарното перфузионно налягане; 

- При настъпване на мозъчна смърт има загуба на симпатикусовата адренергична регулация. Тя се 
сравнява със състояние на сепсис и пост “cardiac arrest” синдром, дължи се на инфламаторния отговор (SIRS);

Използват се различни методи за корекция:

Хипотензия, хиповолемия и обемно заместване; 

Централен инсипиден диабет; 

Хормонална субституция;

Вазопресори;

Хипотермия;

Белодробна вентилация и протекция;

Енергийна поддръжка;

“Анестезия” за експлантация.

Разговорите със семействата относно донорство и трансплантация са друг ключов момент при осигуряване 
на обект за трансплантиране.
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МЯСТО НА АНАБОЛНИТЕ СТЕРОИДИ В КЛИНИЧНОТО ХРАНЕНЕ НА ПАЦИЕНТИ В НАПРЕДНАЛА 
ВЪЗРАСТ В ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ - КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Полякова Д., Кънчева Л., Петров Н., Одисеева Е.
КАИЛ, ВМА, София

Пациентите в напреднала възраст представляват значим контингент на отделенията по интензивно ле-
чение, като изискванията по отношение на грижите и лечението са завишени и съобразени с възрастовите 
промени. Често пациентите постъпват с компрометиран нутритивен статус, който от една страна се дължи на 
непълноценен хранителен прием, а от друга - на възрастовите промени в хормоналния статус, по-конкретно на 
хормоните и хормоноподобните вещества с анаболен ефект. 

В хода на интензивното лечение на основното заболяване често се развиват усложнения, които променят 
метаболизма в посока на катаболно състояние, понякога с голяма продължителност. Тези факти в комбинация 
с особеностите на напредналата възраст представляват изпитание пред пациента и поставят под въпрос успеха 
на неговото лечение. 

При тези пациенти клиничното хранене не дава достатъчни резултати поради настъпилите промени в хор-
моналния статус. В комбинация с него, в редица проучвания  се описва приложението на анаболни стероиди и 
техните терапевтични дози за преодоляване на катаболното състояние.

Представяме два клинични случая на пациентки в напреднала възраст, пролежали в интензивно отделение 
продължително време, на които е приложена терапия с анаболни стероиди за преустановяване на продължи-
телното катаболно състояние, развило се в хода на лечение на основното заболяване и усложненията. 

Ключови думи: интензивно лечение; клинично хранене; анаболни стероиди; напреднала възраст
 

PLACE OF ANABOLIC STEROIDS IN CLINICAL NUTRITION IN ELDERLY PATIENTS IN INTENSIVE CARE 
UNIT – CLINICAL CASES

Polyakova D., Kancheva L., Petrov N., Odiseeva E.
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia

Elderly patients represent a significant part of intensive care unit patients. Requirements for their care and treat-
ment increase with age due to age related changes. Patients often have compromised nutritional status due to malnutri-
tion and physiological changes in hormone state, mostly hormones and hormone-like substances with anabolic effects.

In the course of intensive treatment of disease, complications often develop. They cause changes in metabolism 
towards a catabolic state, sometimes of long duration. These facts combined with the characteristics of the elderly or-
ganism offer a challange for the patient and question the success of their treatment.

Due to hormonal changes clinical nutrition do not produce sufficient results in these patients. To overcome catabol-
ic state, a number of studies have investigated the use of anabolic steroids, also their therapeutic doses, in combination 
with appropriate nutrition.

We represent two clinical cases of elderly patients who have been in intensive care unit for an extended period of 
time. They have been treated with anabolic steroids to break the prolonged catabolic state that they have developed 
during time of treatment of the disease and the complications.

Keywords: intensive care unit; clinical nutrition; anabolic steroids; elderly patients
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СИНДРОМ НА ДИСЕМИНИРАНА ИНТРАВАЗАЛНА КОАГУЛОПАТИЯ В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ - 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД СЪВРЕМЕННОТО ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ?

Полякова Д., Кържин Е., Петров Н., Одисеева Е.
КАИЛ, ВМА, София

Дисеминираната интравазална коагулопатия е синдром, засягащ 1% от хоспитализираните пациенти, като 
леталитетът е в една пета до една втора от случаите. Засягат се функциите хемокоагулация и фибринолиза, 
усложнението протича в няколко фази, като клиничната картина е различна при всяка. Предразполагащите 
фактори могат да се разделят по групи, като смъртността при всяка е различна. ДИК синдромът нерядко изисква 
лечение в интензивно отделение. 

Представяме клиничен случай на пациентка в напреднала възраст, развила ДИК синдром като усложнение 
в хода на злокачествено заболяване и SIRS. Въпреки приложените интензивно лечение и грижи, развитието 
на усложнението не успя да претърпи обратно развитие, синдромът се разгърна със специфична клинична 
картина. 

Представлява ли полиетиологичният ДИК синдром в напреднала възраст предизвикателство пред интен-
зивното лечение днес?

Ключови думи: ДИК синдром; интензивно лечение; напреднала възраст; полиетиология

DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULOPATHY IN ELDERLY PATIENTS - 
A CHALLENGE TO THE MODERN INTENSIVE CARE?

Polyakova D., Karzhin E., Petrov N., Odiseeva E.
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia

Disseminated intravascular coagulopathy is a syndrome affecting 1% of hospitalized patients, with lethal outcome 
occurring in one-fifth to one-half of cases. Affected are the functions of hemocoagulation and fibrinolysis. The compli-
cation occurs in several stages and the clinical presentation is different and specific for each. The predisposing factors 
can be divided into groups, each with different mortality rate. DIC often requires treatment in an intensive care unit.

We represent a clinical case of an elderly patient who developed DIC syndrome as a complication of malignancy and 
SIRS. Despite intensive treatment, development of the complication failed to reverse and the syndrome outspreaded 
with a specific clinical presentation.

Does the polyetiological DIC syndrome in the elderly count as a challenge for modern intensive care?
Keywords: DIC syndrome; intensive care; elderly patients; polyethiology
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ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛЕД АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МИАСТЕНИЯ ГРАВИС - 
УСЛОЖНЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Полякова Д., Гиндева И., Петров Н., Одисеева Е.
КАИЛ, ВМА, София

В анестезиологичната и реанимационна практика Миастения гравис може да се срещне като основно или 
придружаващо заболяване спрямо причината за хоспитализация. При наложителна оперативна интевенция 
анестезиологичните изисквания са завишени, като особено внимание се обръща при формите със засягане на 
дихателната мускулатура. 

В постанестезиологичните грижи основно място се отдава на превенция на усложненията, свързани със 
засягане на дихателната функция. В редица случаи, обаче, такива настъпват, по-конкретно миастенична или 
холинергична кризи, което налага постъпване в интензивно отделение. 

Лечението на заболяването и настъпилите усложнения се базира от една страна на общовалидни прин-
ципи съобразно формата и прогресията на заболяването, а от друга се налага индивидуализиран подход. При 
последния от равносилно значение се приемат основната причина за хоспитализация, оперативната интервен-
ция, придружаващите заболявания.

Ключови думи: анестезиология; интензивно лечение; Миастения гравис; миастенична криза; холинергич-
на криза

POSTANESTHETIC INTENSIVE CARE FOR PATIENTS WITH MYASTHENIA GRAVIS –
COMPLICATIONS AND TREATMENT

Polyakova D., Guindeva I., Petrov N., Odiseeva E.
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia

In anesthesiology and intensive care practice, myasthenia gravis can be presented as a major cause for hospitaliza-
tion or as a concomitant disease. In case of surgery, the anesthetic requirements are increased, with particular attention 
being paid to the forms affecting respiratory muscles.

In postanesthetic care, the emphasis is placed on the prevention of complications leading to respiratory failure. 
However, in a number of cases, such events occur. They present as myasthenic or cholinergic crises, which require 
admission to an intensive care unit.

Treatment of the disease and the complications is based on general principles according to the form and progres-
sion of the disease and the approach is being individualized. In case of the latter, the main reason for hospitalization, 
surgery and concomitant diseases are considered of equal importance.

Keywords: anesthesiology; intensive care; Myasthenia gravis; myasthenic crisis; cholinergic crisis
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ИНТРА-ЕКСТРАКРАНИАЛЕН БАЙПАС ПРИ ГИГАНТСКИ МОЗЪЧНИ АНЕВРИЗМИ И ХРОНИЧНА МОЗЪЧНА 
ИСХЕМИЯ. АНЕСТЕЗИЯ, ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА, ИНДИКАЦИИ И РЕЗУЛТАТИ

Тома Спириев 1, Милко Милев 1, Лили Лалева 1, Васил Червенков2, Биляна Каменова 3, Иван Стоименов 
3, Благовест Петелов 3, Соня Илчева3, Соня Пейчева3, Марияна Симеонова3, Николай Младенов3, Владимир 

Наков1
1) Клиника по Неврохирургия Аджибадем СитиКлиник Токуда Болница София

2) Отделение по Съдова хирургия, Аджибадем СитиКлиник Токуда Болница София
3) Клиника по Анестезиология и Реанимация, Аджибадем СитиКлиник Токуда Болница София

Увод
Техниките за интра-екстракраниален байпас се прилагат при селектирани пациенти, при които е необходи-

мо запазване или повишаване на мозъчния кръвоток, най-често в случаи на хронична исхемия, или пациенти 
при които трябва да се замести основна мозъчна артерия. 

Материал и Методи
За периода януари 2017 – октомври 2018 г., техниките за интра-екстракраниален байпас са приложени при 

6 пациенти. Направен е анализ на индикациите, както и на постоперативните данни, и резултатите са сравнени 
с литературата. 

Резултати
При 3-ма пациенти е използван високодебитен байпас - два случая с гигантски параклиноидни аневризми 

и един с тромбоза на базиларната артерия.  При два от случаите е използван графт от радиална артерия, при 
един - графт от вена сафена магна. При 3-ма пациенти е направен нискодебитен байпас между повърхностната 
темпорална артерия и средна мозъчна артерия – един пациент с гигантска параклиноидна аневризма и двама с 
болест на Моя Моя. При всички болни не се отчете неврологично утежняване след интервенцията. При всички 
пациенти с комплексни аневризми последните са изключени от кръвообращението. Пациентите са проследени 
с КТ ангиография и конвенционална ангиография. При контролните изследвания при 1/3 от пациентите се отче-
те тромбоза на графта (1 вискодебитен байпас и 1 нискодебитен), без неврологично утежняване на състоянието 
на пациентите. При болните с гигантски аневризми със заместване на мозъчния кръвоток от байпаса, се отчете 
патентност на графта при всички случаи.

Заключение
Техниките за интра-екстра краниален байпас са комплексни и рискови, изискващи детайлно предоператив-

но планиране, интердисциплинарен подход и прецизна хирургична техника на всеки етап от операцията, както 
и внимателно постоперативно проследяване и лечение. Настоящата серия e интересна с това, че при относи-
телно малък брой пациенти, представя повечето от известните техники за мозъчно-съдов байпас (високоде-
битен байпас с артериален и с венозен графт, нискодебитен байпас, анастомоза при Моя Моя). Въпреки това е 
необходим допълнителен опит, прецизиране на предоперативната подготовка и постоперативното лечение за 
намаляване на усложненията и риска от тромбоза на графта.

Ключови думи: Интра-екстра краниален байпас, мозъчни аневризми, хронична мозъчна исхемия, болест 
на Моя Моя 
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ТОРАКАЛЕН ПАРАВЕРТЕБРАЛЕН БЛОК ЗА ВИДЕОАСИСТИРАНА ГРЪДНА ХИРУРГИЯ ПРИ 
ПАЦИЕНТИ С НЕИЗЯСНЕН ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ

Стоименов И., Минчев Цв., Велева Д., Петелов Б., Каменова Б.
КАИЛ, КГХ, Аджибадем СитиКлиник Токуда Болница, София

Резюме:  Традиционно видеоасистираната гръдна хирургия се осъществява под обща анестезия и едно-
белодробна вентилация на подлежащия бял дроб. Тя има своето предимство при осигуряването на отлични 
условия за работата на хирурга, предоставяйки му колабирал бял дроб, анестезиран и релаксиран пациент и 
почти неограничено оперативно време.

Идеята да се използва регионална техника при някои краткотрайни гръдни процедури идва от това да се 
съхрани дихателната функция на пациента, като се осигури адекватна интраоперативна и постоперативна анал-
гезия. 

В тази презентация са представени 15 случая на пациенти с торакален паравертебрален блок за видеоа-
систирана гръдна хирургия. Всички те са с компрометирана дихателна фукция, клас 3 или 4 по ASA, с изразен 
едностранен или  различни по тежест двустранни плеврални изливи. Извършената хирургическа процедура бе 
плеврална биопсия с плеврален дренаж, а в някои от случаите и талкплевродеза. 

Приложената анестезиологичната техника бе многоточкова паравертебрална блокада от Тх3 до Тх9 с не-
колкократно  инжектиране на локален анестетик под контрола на невростимулатор. На всички пациенти бе 
направен венозно фентанил – веднъж като премедикация и още веднъж преди кожния разрез. 

По време на процедурата, ефикасността на анестезиологичната техника бе оценявана съобразно необходи-
мостта от допълнително инфилтриране на локален анестетик от хирурга и/или нуждата от седация.

Заключение: Торакалният паравертебрален блок е разумна алтернатива на общата анестезия за видеоаси-
стирана хирургия при пациенти с изразена коморбидност и влошена дихателна функция в резултат на значими 
плеврални изливи.  

Ключови думи: торакален паравертебрален блок, ВАТС, плеврален излив

THORACIC PARAVERTEBRAL BLOCK FOR VIDEO ASSISTED THORACIC SURGERY FOR PATIENTS WITH  
UNSPECIFIED PLEURAL EFFUSION

Stoimenov I., Minchev Ts., Veleva D., Petelov B., Kamenova B. 
Anestesiology and Intensive Care Unit, Thoracic Surgery Unit, 

Acibadem CityClinic Tokuda Hospital, Sofia

Abstract:  Traditionally video assisted thoracic surgery is performed under general anesthesia with one lung ven-
tilation of the dependent lung. That has its advantage in providing an excellent condition for the operating surgeon in 
terms of collapsed lung, anesthetized and immobilized patient, and plenty of surgery time. 

The idea of using regional technique in some short-lasting thoracic procedures comes from the ambition to pre-
serve the respiratory function of the patient by providing adequate intraoperative and postoperative analgesia

In this presentation 15 cases of video assisted thoracic surgery performed under thoracic paravertebral block are 
presented. All of the patients were ASA 3-4, with significant one-sided or unequally presented both sided pleural effu-
sions. The performed surgical procedure was pleural biopsy and drainage with talc pleurodesis in some of the cases.

The implemented regional technique was multiple paravertebral injections of local anesthetic at the level of Th3 
through Th9 before the surgical procedure and with the guidance of a neurostimulator. All the patients received intrave-
nously fentanyl – once before commencement of the block and once again before the surgical incision. 

During the procedure the efficacy of the used anesthetic technique was assessed according to the necessity or not 
of further infiltration of local anesthetic by the surgeon or implementation of supplementary sedation.

Conclusion: Thoracic paravertebral block is a reasonable alternative to general anesthesia for video assisted tho-
racic surgery in patients with increased comorbidly compromised lung function, as a result of pleural effusions.

Key words: thoracic paravertebral block, VATS, pleural effusions
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СТРАТЕГИЯ И ПРИНЦИПИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОПАСНО ПРЕЛИВАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ
Попов P.

Център по трансфузионна хематология, ВМА, София

Цел: Целта е да се представи стратегията и принципите за осигуряване на пациентите с надежден и гарантиран достъп 
до сигурни и безопасни кръвни съставки.

Материал и метод: Стратегията за обезпечаване на безопасно кръвопреливане включва сигурност на кръвта и безо-
пасно клинично приложение на кръвните съставки – процес, който се състои от взаимосвързани действия, като вземане на 
решението за кръвопреливане, идентификация и вземане на претрансфузионни проби, осигуряване на имунохематологична 
диагностика на пациента (претрансфузионен скрининг), извършване на претрансфузионни проби за in vitro съвместимост, 
искане и доставка на кръвните продукти за пациента, правилно и безопасно преливане на биопродуктите и мониториране на 
състоянието на пациента, купиране на неблагоприятните странични реакции при кръвопреливане.

Критични моменти:
- грешно идентифициране на пациента, грешно етикетиране на кръвната проба, ненавременно извършване на 

претрансфузионния тест;
- неправилни решения за приложение на основните кръвни компоненти;
- погрешно кръвопреливане.
Резултати: Обезпечаването на безопасни хемотрансфузии включва: 
- адекватно снабдяване с кръв и кръвни продукти на всички пациенти;
- осигуряване на кръвни компоненти с максимална ефикасност и с минимален риск за  реципиента;
- сигурна имунохематологична и вирусологична диагностика;
- правилно клинично приложение на кръвните продукти;
- професионално обучение на всички, които са ангажирани в трансфузионната практика;
- национална трансфузионна политика за лечение с кръв и кръвни продукти;
Заключение: 
Безопасното и правилно лечение с кръв и кръвни съставки е важен компонент от концепцията за национална сигурност.

Постигането на безопасни хемотрансфузии и на добро качество на медицинските грижи става чрез тясно сътрудничество и 
ефективна връзка на лекуващите лекари с лекарите трансфузиолози.  

Автор за кореспонденция:  д-р Румен Попов, тел. 02/922-55-06, popov1rumen@gmail.com

STRATEGY AND PRINCIPLES FOR THE SAFETY TRANSFUSION 
OF BLOOD AND BLOOD COMPONENTS

Popov R.
Blood Bank, Military Medical Academy, Sofia

Aim: The aim is to present the strategy and principles for providing patients with reliable and guaranteed access to safe and 
secure blood components.

Material and Method: The strategy to ensure safe blood transfusion involves blood safety and safe clinical administration of 
blood components - a process that consists of interrelated actions such as making blood transfusion decisions, identifying and taking 
pre-transfusion samples, providing immunohaematological diagnosis (pre-transfusion screening), performing pre-transfusion tests for 
in vitro compatibility, requesting and delivering blood products to the patient, proper and safe transfusion of blood and monitoring the 
condition of the patient, the docking of the adverse side effects of transfusion.

Critical Moments:
- misidentification of the patient, incorrect labeling of the blood sample, untimely performance of the pre-transfusion test;
-  Incorrect decisions to administer the major blood components;
-  wrong blood transfusion;
Results: Provision of safe hemotransfusion includes:
- adequate supply of blood and blood products to all patients;
- provide blood components with maximum efficacy and minimal risk to the recipient;
- safe immunohaematological and virological diagnostics;
- proper clinical use of blood products;
- training for all those involved in transfusion practice;
- national blood transfusion policy for the treatment of blood and blood products;
Conclusion:
Safe and proper treatment with blood and blood components is an important aspect of the concept of national security. Achieving 

safe hemotransfusion and good quality of medical care is achieved through close cooperation and effective communication of physi-
cians with transfusion physicians.
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БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ – АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Ат. Темелков, Р. Маринова
КАИЛ, УМБАЛ „Александровска“, София

Бъбречната трансплантация е животоспасяваща хирургическа операция за  присаждане  на бъбрек при 
пациенти в терминален стадий на бъбречно заболяване.

Подготовката, провеждането на анестезия и ранният следоперативен период са ключови моменти за успе-
шен резултат от бъбречната трансплантация.

В тези периоди, значима е ролята на анестезиологичния екип за благоприятния изход при реципиентите.

МОЗЪЧНА СМЪРТ И ДОНОРСТВО - ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЗАКОНОВИ ОСНОВИ, ОРГАНИЗАЦИЯ

Сибила Маринова, МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново, началник ОАИЛ

Презентацията поставя няколко основни въпроса: 

Какво представлява мозъчната смърт? Какви са законовите основи на донорството? Дали наистина сме за-
познати с тях? Каква е ролята на координатора в процеса? Каква е ролята и отговорността на обществото? Каква 
трябва да бъде организацията на процеса и има ли изградена такава в България? 

Защо в България не се получава? 

BRAIN DEATH AND ORGAN DONATION – TERMINOLOGY, LEGAL FRAMEWORK, ORGANISATION

Sibila Marinova, MD
Head of Department of Anesthesiology and Intensive Care 

Dr Stefan Cherkezov General Hospital, Veliko Tarnovo, Bulgaria

The presentation raises a few major questions: What is brain death? What are the legal provisions of organ do-
nation? Are we actually familiar with them? What is the role of the coordinator in the process? What is the role and 
responsibility of the society? What should be the organisation of the process and is there one established in Bulgaria? 
Why it does not work in Bulgaria?
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ДОНОРСКИ СИТУАЦИИ.  МЯСТО И РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В  ОАИЛ 
ПРИ КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ДОНОР

Татяна Георгиева, мс, старша сестра на ОАИЛ
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново 

Въведението на темата обяснява каква е правната уредба в Република България, с оглед допускане на въз-
можността за експлантация на органи от трупен донор, с цел трансплантация при нуждаещи се пациенти. Съ-
поставката между състояние на дълбока кома и мозъчна смърт, удостоверяването й от назначената експертна 
комисия към съответното лечебно заведение при спазването на определен законов регламент и серия кли-
нични тестове, повторени през определен период от време, мнението на обществеността, както и възможните 
ситуации при пациент с констатирана МС, следва да информира и убеди аудиторията, че донорството е не само 
благородна постъпка, а надежда и шанс за спасяване на човешки животи, когато  всички други възможности за 
лечение са изчерпани.

Съдържанието запознава аудиторията с целите и  значението на протокола за здравни грижи, същността 
на здравните грижи и поведението на медицинските специалисти при донорска ситуация в ОАИЛ. Подробно се 
описва кондиционирането на донор и съгласуваността в действията на всички участници  в лечебния процес.

DONOR SITUATIONS. NURSE’S PLACE AND ROLE IN DONOR SITUATIONS. NURSE’S PLACE AND ROLE IN THE 
INTENSIVE CARE UNIT UPON DONOR CONDITIONING

Tatyana Georgieva
Head Nurse, Department of Anesthesiology and Intensive Care
Dr Stefan Cherkezov General Hospital, Veliko Tarnovo, Bulgaria 

The introduction to the subject explains the legal framework in the Republic of Bulgaria, with a view to allowing 
the possibility of organ explantation from a cadaver donor with the aim of transplantation for patients who need it. The 
comparison between deep coma and brain death, its certification by the panel of experts appointed to the respective 
treatment facility, by obeying certain legal regulations and a series of clinical tests, repeated over a certain period of 
time, the public opinion, as well as possible situations with a patient whose brain death has been established, should 
inform and persuade the audience that organ donation is not just a noble act, but also a hope and a chance to save 
human lives after all options have been exhausted. 

The content familiarises the audience with the objectives and significance of the health care protocol, the essence 
of health care and the behaviour of medical professionals in a donor situation at the Intensive Care Unit.  There is a 
detailed description of a donor conditioning, and the coordination with the activities of all participants in the process 
of treatment. 
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УТРАЗВУК НАВИГИРАНА ПЕРИКАПСУЛАРНА НЕВРАЛНА БЛОКАДА (PENG BLOCK) ЗА ПЕРИ- 
И ПОСТОПЕРАТИВНА АНАЛГЕЗИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА (ТБС)

В. Стефанов, В. Йолов, К. Исаева
ОАИЛ, Медицински Институт- МВР, София

Оперативните интервенции в областта на тазобедрената става са често срещана патология,  обхващаща в 
по-голямата си част възрастни пациенти с приружаващия ги коморбидитет. Доброто следоперативно обезболя-
ване и ранната рехабилитация са ключов фактор за успешното лечение на тези пациенти. 

През 2018 година, колектив от университета на Торонто (Department of Anesthesia, Toronto Western Hospital, 
University of Toronto, Toronto,ON ), публикува нова анестетична техника – Pericapsular Nerve Group (PENG) Block 
(перикапсуларна неврална  блокада на ТБС)  за пери- и следоперативно обезболяване при тазобедрени фракту-
ри, с много добри първоначални резултати. 

Ние си поставихме за цел да проверим ефективността и  въведем в нашата клинична практика тази блокада 
при пациенти, оперирани за алопластика и фрактури на ТБС. В презентацията са представени нашите резултати 
при десет пациента, както и ултразвуковата анатомия и техниката на изпълнение.   

ULTRASOUND-GUIDED PERICAPSULAR NERVE GROUP BLOCK (PENG BLOCK) FOR PERI- 
AND POSTOPERATIVE ANALGESIA OF THE HIP JOINT (HJ)

V. Stefanov, V. Yolov, K. Issaeva
Anaesthesiology and Intensive Care Unit, Medical Institute at the Ministry of Interior, Sofia 

Surgical interventions in the area of the hip joint are a common pathology, mostly affecting elderly patients, often 
with various comorbidities. Proper postoperative analgesia and early rehabilitation are the key factor for the successful 
treatment of such patients. In 2018 a team from the University of Toronto (Department of Anesthesia, Toronto West-
ern Hospital, University of Toronto, Toronto, ON), published a new anaesthetic technique – Pericapsular Nerve Group 
(PENG) Block for peri- and postoperative analgesia of hip-joint fractures with very good initial results. We set the objec-
tive of verifying the efficiency and introduce this block in our clinical practice, in the cases of patients, undergoing al-
loplastic restoration for hip joint fractures. The presentation shows our results in ten patients, as well as the ultrasound 
anatomy and performance technique.   
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ЕФИКАСНОСТ НА ПОСТОПЕРАТИВНОТО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ С БЛОК НА N. CUTANEUS FEMORIS LATERALIS ПРИ 
ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

Стефановски П.1, Йолова С.1, Шополова Р.1, Гигов Хр.2, Тодоров Св.2, Богданов Сл.1
1 - МУ-Плевен, Катедра „Анестезиология и интензивно лечение“

2 - МУ-Плевен, Катедра „Ортопедия и травматология“

Резюме: Постперативното управление на болката е неразделна част от работата на анестезиолога, като  пациен-
тите са най-доволни, ако след операцията е налице минимална или никаква болка. Блокадата на страничния кожен 
бедрен нерв (NCFL) обезпечава липса на сетивност в инервираната от него зона, през която преминава оперативният 
разрез при ендопротезиране на тазобедрената става. 

Цел: Да се изследва ефикасността на единичния блок за NCFL за постоперативно управление на болката при 
ортопедична хирургия на тазобедрена става. 

Материали и методи: В проучването ни бяха включени 40 пациенти от Клиниката по ортопедия и травмато-
логия при УМБАЛ-Плевен, на възраст от 50 до 80 години, от двата пола, планирани за едностранно ендопротезиране 
на тазобедрена става под спинална анестезия и готови да участват в това проучване. Блокът на страничния кожен 
бедрен нерв бе осъществяван след края на оперативната намеса по класическия и/или ехограф-навигиран метод. 
Болката постоперативно беше оценена по постоперативен път с “визуална аналогова скала” (VAS).  Ако  VAS е> 3 се 
даваше доза опиоиден аналгетик. Времето на допълнителната аналгезия е отбелязано. 

Резултати: Средната стойност на VAS е максимална при 17 часа след оперативната намеса, 11 (27.5%) пациенти 
не са изисквали допълнителна аналгезия с опиоиди през първите 10 часа, а 73,4% от пациентите не са се нуждаели 
от опиоидна аналгезия до 24 часа след операцията. Средният VAS резултат на пациентите, които не са изисквали оп-
иоидна аналгезия, е 2.0 за 24 часа постоперативно. Средното време, през което се е наложила употреба на опиоид е 
20.5 часа със стандартно отклонение от ± 2 часа. Не са наблюдавани нежелани ефекти от приложението на локалния 
анестетик в рамките на 24 часа след операцията. 

Заключение: Еднократният блок за страничния кожен бедрен нерв осигурява ефективно облекчаване на бол-
ката при повечето пациенти до 24 часа при ендопротезиране на тазобедрена става и също така намалява необхо-
димостта от аналгетични лекарства след операцията. Блокът на NCFL  е безопасен, без никакви странични ефекти.

Ключови думи : постоперативно обезболяване, блок, NCFL, тазобердено ендопротезиране 
Автор за контакт: П. Стефановски, гр. Плевен, МУ-Плевен, ул. “Кл.Охридски” 1, Катедра “Анестезиология и интен-

зивно лечение”, тел 0887096039, e-mail: p.stefanovski @gmail.com

EFFICACY OF POSTOPERATIVE ANALGESIA WITH N. CUTANEUS FEMORIS LATERALIS IN HIP JOINT  
ENDOPROSTHESING

Stefanovski P.1, Yolova S..1, Shopolova R.1, Gigov Hr.2, Todorov Sv.2, Bogdanov Sl.1

1 - MU-Pleven,  Department of Anesthesiology and Reanimatology, Pleven, “Kl. Ohridski” str.1
2 - MU-Pleven, Departament of orthopedics and traumatology, Pleven, “Kl.Ohridski” str.1

Abstract: Postoperative pain management is an integral part of an anesthesiologist’s job; patients are most satisfied if 
after the surgery there is little to no pain. Blocking the lateral cutaneous femoral nerve (NCFL) guarantees loss of sensitivity in 
the area of the nerve, while the surgical incision for the endoprosthesing goes through the same area. 

Aim: To study the effect of singular NCFL block on postoperative pain management in orthopedic hip surgery. 
Materials and methods: 40 patients from the University Hospital of Pleven, Department of Orthopedics and Trauma-

tology were included in our study, all aged between 50 and 80 years, from both genders; all of them were scheduled for one 
sided endoprosthesing of the hip joint under spinal anesthesia and were ready to participate in the study. The NCFL block 
was performed postoperatively by the classic and/or ultrasound-guided method. Postoperative pain was evaluated via VAS. 
If VAS was above 3, a dose of opioid analgesic was given. Time of additional analgesia was marked. 

Results: Mean VAS score was highest 17 hours after the surgery, 11 (27.5%) patients did not require additional opioid 
analgesia in the first 10 postoperative hours, while 73.4% did not need opioid analgesia during the first 24 hours. Median 
VAS score of the patients who did not require opioid analgesia for the first 24 postoperative hours is 2.0. Median time when 
analgesia was required was 20.5 hours with a standard deviation plus minus 2 hours. In the 24 postoperative hours there 
were no side effects from the local anesthetic. 

Conclusion: Single NCFL block guarantees effective pain relief in most patients up to 24 hours after hip endoprosthesing 
surgery and also reduces the need for analgesic substances after the surgery. The NCFL block is safe with no side effects.

Key words: postoperative analgesia, block, NCFL, hip replacement
Author for contact: P.Stefanovski, Pleven, MU-Pleven, 1 Kl.Ohridski Str., Department of Anesthesiology and Intensive Care, tel 

0887096039, e-mail: p.stefanovski @ gmail.com
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ПЕРИОПЕРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА АНТИКОАГУЛАНТНА И АНТИАГРЕГАНТНА ТЕРАПИЯ

Андреас Хадзиянис, Христо Миновски, Гергана Петкова, Чавдар Стефанов
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив

Резюме: 

Терапевтичната схема при лечението на сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания включва при-
ложение на медикаменти, повлияващи хемостазата – директни и индиректни антикоагуланти и антиагреганти. 
Увеличението на броя болни, получаващи такива лекарствени средства, като продължителна терапия, налага 
промяна в хирургичния и анестезиологичния подход към тях, който се основава на поддържането на баланс 
между риска от тромботичен инцидент и неконтролируемо кървене. 

Представяме ви приетия в КАИЛ – УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, протокол за периоперативно поведение 
при пациенти, приемащи средства, повлияващи хемостазата, при различни видове операции и манипулации, 
според теоретичния им риск от кървене, триажа на пациентите и при планова или спешна оперативна интер-
венция. Протоколът е изготвен според последните препоръки на Нов Южен Уелс, Американска асоциация по 
Анестезиология и Европейска асоциация по Анестезиология.

PERIOPERATIVE MANAGEMENT IN PATIENTS ON ANTICOAGULANTS AND ANTIPLATELETS

Andreas Chatzigiannis, Hristo Minovski, Gergana Petkova, Chavdar Stefanov
Department of Anesthesiology and Intensive Care, 

University Hospital “St. George” - Plovdiv
Summary:

The therapeutic regimen of coronary artery and cerebrovascular diseases includes  medicaments that interfere 
with hemostasis – direct and indirect anticoagulants and antiplatelets. Statistics show rise of patients on these drugs, 
which forces to change the surgical and anesthesiological approach towards them in order to maintain balance between 
thrombotic incident and uncontrollable bleeding.

We present you the legitimate protocol established at the Department of Anesthesiology and Intensive Care of the 
University Hospital “St. George” in Plovdiv, for the perioperative management of patients on therapy with drugs affecting 
hemostasis, undergoing various surgeries and manipulations, in consideration of their theoretical risk of bleeding, with 
triage of the patients and management of elective and emergency surgery. This protocol is done, according to the latest 
guidelines of NSW, ASA and EAA.
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ВЛИЯНИЕ НА ПОСТОПЕРАТИВНОТО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ ПОСРЕДСТВОМ ЕПИДУРАЛНА ТЕХНИКА 
ВЪРХУ СТРЕСОВИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД ПЛАНОВА УРОЛОГИЧНА ОПЕРАЦИЯ

Хубенова П., Маринова Р., Темелков Ат., Събев Д.
КАИЛ, УМБАЛ „Александровска”, София 

Резюме
Цел: Настоящото проучване сравнява две постоперативни техники за контрол на болката при пациенти 

след планови урологични интервенции в долния коремен етаж: периодично прилагане на опиати (ППО) и епи-
дурална аналгезия (ЕА) върху серумните нива на ACTH, cortisol, insulin и кръвна захар. 

Методи: Четиридесет-и-четири пациенти за планова урологична операция са разделени в две групи: ППО 
(N=22), EA (N=22). Пациентите в групата с ППО получават 10 mg Morphine SC при поискване. Пациентите от ЕА 
група получават начална доза от 10 ml смес от Ropivacaine 3 mg/ml и Fentanyl 5 mcg/ml, след което 3-5 ml на час. 
Кръвните венозни проби се вземат предоперативно, 24 и 48 часа следоперативно, и се изпращат за изследване 
на серумно ниво на cortisol, ACTH, insulin и кръвна захар. 

Резултати: Хирургичният стрес предизвиква знаичтелно активиране на хипоталамо-хипофизарната ос и 
при двете групи пациенти. Нивото на кортизоловия отговор след хирургичната намеса е значително по-високо 
от базовото ниво и при двете групи. При пациентите от групата с ЕА се наблюдава по-значимо понижаване 
нивата на серумния кортизол на 24 и 48 час в сравнение с групата ППО. Нивото на кръвната глюкоза остава 
повишено няколко часа след операцията до следващата сутрин, когато достига отново базовото ниво. Не се 
установи статистически значима разлика между нивото на кръвната глюкоза при двете групи пациенти. Нивoто 
на кръвната глюкоза на гладно има негативна корелация с нивото на серумния инсулин.  

Заключение: Получените резултати сочат, че ЕА понижава постоперативната болка и е възможно да ате-
нюира невроендокринния отговор. Необходими са допълнителни широкомащабни рандомизирани мултицен-
трови проучвания, за да се установи надежден биомаркер от полза в избора на аналгетична техника. 

IMPACT OF PОSTOPERATIVE EPIDURAL PLACEMENT ON STRESS RESPONSE IN PATIENTS UNDERGOING  
UROLOGYCAL SURGERY

Hubenova P., Marinova R., Temelkov A, Subev D.
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Alexandrovska University Hospital, Sofia

Abstract 
Aim: The present study compared the postoperative pain management techniques in patients undergoing lower 

urological surgery: intermittent opiate regimen (IOR), epidural analgesia (EA) on ACTH, cortisol, glucose and insulin levels 
during the first 48 h postoperatively.

Methods: Forty-four patients sheduled for lower urological surgery were assigned to one of the two study groups: 
IOR (N=32), EA (N=32). Patients in IOR group received postoperatively 10 mg Morphine SC on demand. Patients of the 
EA received a loading dose of 10 ml mixture of Ropivacaine and Fentanyl, followed by 3-5 ml per hour. Venous blood 
samples were collected preoperatively, and 24 and 48 hours after surgery, and were later assayed for serum cortisol, 
ACTH, glucose and insulin levels.

Results: The stressor induced significant HPA axis responses in both groups. The cortisol response after surgical 
stress was significantly higher than baseline for both groups. Patients of the EA group exhibited diminished postoper-
ative elevation of serum cortisol at 24 and 48 h compared with IOR group. Blood glucose level was elevated few hours 
after the surgical intervention and was back to baseline level at the following morning. There was not a statistically 
significant difference in blood glucose level between both groups. Fasting glucose levels were found to be negatively 
correlated with serum insulin levels.

Conclusion: The results suggest that EA technique might have advantages associated with reduced postoperative 
pain and attenuated neuroendocrine response. There is still need of large randomized multicentered trials to find out a 
biomarker that can be useful in the choice of an analgesic technique.

Key words: urological surgery, analgesia, epidural technique, biomarker
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ТЕЖКА ПНЕВМОНИЯ – КАКВО? ЗАЩО? КАК?

Чавдар Стефанов
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

КАСИМ, МУ – Пловдив

Пневмонията е принципно лечимо заболяване. Въпреки това, тя остава най-честата причина за смърт с ин-
фекциозна генеза. Терапевтичното поведение от откриването на антибиотиците досега се е променило твърде 
малко. Все още съществуват редица методологични неясноти при разделянето на заболяването на придобито в 
обществото или в болнично заведение. 

В този обзор правим опит да представим съвременните концепции, касаещи причините за развитие на 
заболяването, защитата на организма спрямо микробната инвазия и рисковите фактори. Специално внимание 
е отделено на терапевтичната стратегия, основаваща се на разбирането, че вътреболничната и придобитата  в 
обществото пневмония са единно и комплексно заболяване на целия организъм, предизвикано от първична 
белодробна инфекция.

SEVERE PNEUMONIA – WHAT? WHY? HOW?

Chavdar Stefanov
“St. George” University Hospital, Medical University – Plovdiv

Pneumonia should be a fundamentally treatable disease. Nevertheless, it is the most common reason for death 
due to infection. The therapy course ever since the discovery of antibiotics up until the present day has changed very 
little. There are still some uncertainties in the methods of treatment concerning the separation of the place where the 
disease has been acquired – either inside or outside the hospital. 

In this overview we will attempt to introduce the current concepts about the reasons for the disease development, 
the protection of the organism against germ invasion and the risk factors. We pay special attention to the therapeutic 
strategy built upon the understanding that pneumonia contracted in and out of the hospital is one and the same – a 
complex sickness caused by primary infection of the lungs.
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OСИГУРЯВАНЕ НА ПРОХОДИМИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА: РОЛЯТА НА АЛТЕРНАТИВНИ ТЕХНИКИ

О. Шпортко, Р.Маринова, П.Хубенова, Б. Димитрова, Ат. Темелков
КАИЛ, УМБАЛ „Александровска”, София

Въведение: 
Осигуряването на проходими дихателни пътища е основна животоспасяваща интервенция, ежедневно из-

вършвана от анестезиолози и реаниматори. На фона на публикуваните голям брой стратегии и гайдлайни през 
последните години, трудното и неуспешно осигуряване на проходими дихателни пътища остава на дневен ред 
и е свързано със значима заболяваемост и смъртност. От голямо и ключово значение е практическото владеене 
на съществуващите техники и алгоритми от здравните професионалисти.

Цел:
Целта на настоящия обзор, е да представи няколко  алтернативни съвременни метода за осигуряване 

на проходими дихателни пътища: супраглотични устройства от втора генерация, ендотрахеална интубация 
през ЛМ, трахеоскопично видео наблюдаване за подобряване на техники на белодробно разделяне. Описва 
се алгоритъмът на когнитивната схема по време на трудна интубация, предложена от ESA (European Society of 
Anesthesiologists). 

Заключение:
Владеeнето на наличните алтернативни техники и въвеждане на гайдлайни и протоколи, адаптирани за 

конкретната  интензивна структура, би спомогнало да подобри преживяемостта на пациентите в критично със-
тояние и да осигури сигурност за пациенти и лекари при трудна интубация.

ADVANCED AIRWAY MANAGEMENT: 
ALTERNATIVE TECHNIQUES REVIEW

Shportko O., Marinova R., Hubenova P., Dimitrova B., Temelkov At.
ICU, “Alexandrovska” University Hospital, Sofia

Introduction:
Airway management is one of the most critical life-saving interventions among anesthetists and intensive care unit 

professionals. Despite numerous guidelines and strategies released in the past years, failure in airway management still 
has a big impact on mortality and morbidity in patients requiring respiratory support. It remains crucial that practitioners 
be as well trained as possible in currently available techniques and algorithms in order to secure airway. 

Aim:
The aim of this review is to show some of the alternative techniques for airway management: last supraglotic 

devices of 2nd generation, endotracheal intubation through LM, tracheoscopic continuous video control to improve 
bronchial blocking techniques;  introduction of emergency airway cognitive tool approved by the European Airway 
Management Society which is described by simple algorithm of actions during difficult airway situation.

Conclusion:
Training in alternative techniques for airway management as well as implementation of generally accepted 

protocols and guidelines in each ICU would promote better survival of the critical ill patients and provide reassurance 
for patient and anesthesiologists during difficult airway situation.
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AMPUTATION AND PHANTOM  LIMB PAIN.THE EFFECT OF CONTINUOUS PERIPHERAL NERVE BLOCK
Fyrfiris N1, Magklari Ch1, Stefanova S2, Beneis N3, Chryssi M1, Poulopoulou S1

1. Anesthesiology Department and Pain Therapy, Oncology Hospital of Athens “Agios Savvas”, Greece
2. Anesthesiology and ICU Department, General Hospital of Athens “Agia Olga”, Greece

3. Anesthesiology Department and Pain Therapy, Ippokrateio General Hospital of Athens, Greece

Amputation is a major and painful surgical procedure. Among others, the anesthesiologist is faced with the chal-
lenge of preventing phantom limb pain.

Purpose: Our aim is to evaluate the role of continuous peripheral nerve block in prevention of phantom limb pain.
Material and methods: Α 47 year old patient suffering from highly differentiated squamous cancer in the right an-

kle, was admitted for amputation below the knee. We decided to administer regional anaesthesia. Lumbar plexus block 
at psoas compartment and transgluteal sciatic block were performed.Catheters for continuous infusion were placed 
and subcutaneous tunneling was used to minimize the possibility of dislocation and infection.Ropivacaine 0.375%,25 ml 
in lumbar plexus and 20 ml in sciatic nerve was injected.At the end of amputation a continuous infusion of ropivacaine 
0.2% with a rate of 7ml/h was initiated.

Results: Intraoperatively, the patient remained calm and stable. The continuous infusion of ropivacaine lasted 
17 days.The patient was pain free (NPRS 0) and didn‘t develop any symptoms that might suggest phantom limb pain.6 
months after the amputation the patient is still symptom free.

Conclusion: The outcome of this case is in line with other studies, suggesting that continuous peripheral nerve 
blockades seem to contribute to the prevention of phantom limb pain.

References:
1. Borghi B, D’Addabbo M, Borghi R. Can neural blocks prevent phantom limb pain? Pain Manag. 2014 Jul;4(4):261-
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CHRONIC PAIN MANAGEMENT IN PEOPLE WITH HEARING AND VISUAL DISORDERS
Magklari Ch1, Fyrfiris N1, Stefanova S2, Micha G3, Beneis N4, Poulopoulou S1

1. Anesthesiology Department and Pain Therapy, Oncology Hospital of Athens “Agios Savvas”, Greece
2. Anesthesiology and ICU department, General Hospital of Athens “Agia Olga”, Greece

3. B’ Surgery Department, ICU, University Hospital Of Athens “Areteio”, Greece
4. Anesthesiology Department and Pain Therapy, Ippokrateio General Hospital of Athens, Greece

Introduction: Treating chronic pain in patients with hearing and vision problems is a challenge today and manag-
ing it is a moral dilemma. Hearing loss is the 3rd most common disorder in elderly people over 75.Also,30 % of people 
over 65,have visual impairment.

Purpose: Our aim is to highlight the difficulties and barriers in treating chronic pain in specific categories of elderly 
patients

Material and Method: Bibliographic data from recent years have been collected and studied by valid studies of 
international organizations and pain management centers in special categories of elderly patients.

Results: It is clear that the pain in older adults with hearing and vision problems is not satisfactory treated. These 
patients are receiving the least prescriptions in general population. With the proportion of elderly people suffering from 
these diseases constantly increasing, it is now clear that concerted action needs to lift restrictions and make these pa-
tients more easily accessible to specific chronic pain centers.

Conclusion: For the effective treatment of chronic pain in patients with hearing and vision problems, our approach 
must be anthropocentric, have therapeutic algorithms and counseling, ongoing training and team collaboration (doc-
tors, carers, family etc.)
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PSOAS COMPARTMENT BLOCK: EPIDURAL SPREAD OF LOCAL ANESTHETIC USING THE CHAYEN  
APPROACH

Magklari Ch1, Fyrfiris N1, Stefanova S2, Chryssi M1, Beneis N3, Poulopoulou S1

1. Anesthesiology Department and Pain Therapy, Oncology Hospital of Athens “Agios Savvas”, Greece
2. Anesthesiology and ICU department, General Hospital of Athens “Agia Olga”, Greece

3. Anesthesiology Department and Pain Therapy, Ippokrateio General Hospital of Athens, Greece

Block of the lumbar plexus in the psoas compartment is a technique of regional anesthesia that offers adequate analgesia 
as well as anesthesia in lower limb surgery when combined with sciatic nerve block. Nevertheless, minor or major complica-
tions may occur. 

Purpose: Our aim is to report one of these described complications, an atypical bilateral sensory block  (similar to epidur-
al) during lumbar plexus block in the psoas compartment.

Material and Methods: A case report of a 55 year old female patient who was admitted for excision of a tumor in the 
anterior thigh. Due to comorbidities, regional anesthesia was preferred and lumbar plexus block was performed in the psoas 
compartment using the Chayen approach (ropivacaine 110mg/22 ml) and sciatic nerve block through transgluteal approach 
(100 mg/20ml). 

Results: 30 min after the blocks were conducted, bilateral motor & sensory block up to the level of T6 was established. The 
duration of the surgery was 100 min, the patient remained conscious and stable with minor hemodynamic changes and she 
was monitored in the PACU for 2 hours postoperatively. The duration of the bilateral motor block was approximately 4 hours.

Conclusion: Epidural spread of L.A. during lumbar plexus block in the psoas compartment is a rare but possible compli-
cation. The most probable mechanism is believed to be the diffusion of the drug through the paravertebral space and not the 
actual injection into the epidural space.

References:
1. Singelyn FJ, Contreras V, Gouverneur JM. Epidural Anesthesia Complicating Continuous 3-in-1 Lumbar Plexus Blockade. 

Anesthesiology. 1995 Jul; 83(1):217-20.
2. de Leeuw MA, Zuurmond WWA, Perez RSGM. The Psoas Compartment Block for Hip Surgery: The Past, Present, and 

Future.

INJURY OF THE INFERIOR ALVEOLAR NERVES BILATERALLY FOLLOWING DENTAL IMPLANT
 PLACEMENT:  A CASE REPORT

Fyrfiris N1, Magklari Ch1, Micha G2, Stefanova S3, Mpourazani M1,  Poulopoulou S1

1. Anesthesiology  Department and Pain Therapy ,Oncology Hospital Of Athens “Agios Savvas”, Greece
2. B’ Surgery Department, ICU, University Hospital Of Athens “Areteio”, Greece

3. Anesthesiology and ICU Department, General Hospital of Athens “Agia Olga”, Greece

Background: Several complications during dental implant placement have been reported including nerve injury. The 
inferior alveolar nerve (IAN) is most commonly injured, yet there are no conclusive data regarding the incidence and the 
management of the provoked neuropathic pain. 

Material and methods: A 70 year old woman presented in our Pain Clinic with a history of a 1-month burning sensation 
in the inferior lip after the placement of 4 dental implants. During the procedure she felt an excruciating pain, numbness and a 
burning sensation. She received NSAIDs, with no result. A CT scan showed a severe bilateral injury of the IANs and a puncture 
of the left inferior alveolar artery. Due to this puncture the implants were removed 15 days later.

Our clinical assessment revealed numbness of the inferior lip with absence of cutaneous sensation using the pinprick and 
temperature sensitivity tests. Pain intensity score was 9 according to the Numeric Pain Rating Scale (NPRS); she was started on 
pregabalin and duloxetine. 

Results: In the first follow-up she reported an improvement (NPRS 7), yet not sufficient, so we decided to infiltrate the 
IANs with 4 mg of dexamethasone. Fifteen days later all symptoms remitted (NPRS 3) and after two months carbamazepine was 
added. Seven months after the initial assessment, the patient was symptom-free and the treatment was tapered.  

Conclusion: With the progressive implant placement, the occurrence of nerve injuries in the area and the resulting 
neuropathic pain will increasingly be of concern to the therapists involved.

References: 
1.  Misch C, Resnik R. Mandibular Nerve Neurosensory Impairment After Dental Implant Surgery:Management and 

Protocol. Implant Dentistry 2010:19;378-386
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INTERVENTIONAL CANCER PAIN MANAGEMENT: A CASE REPORT 

Fyrfiris N1, Magklari Ch1, Stefanova S2, Micha G3, Beneis N4, Poulopoulou S1

1. Anesthesiology Department and Pain Therapy, Oncology Hospital of Athens “Agios Savvas”, Greece
2. Anesthesiology and ICU department, General Hospital of Athens “Agia Olga”, Greece

3. B’ Surgery Department, ICU, University Hospital Of Athens “Areteio”, Greece
4. Anesthesiology Department and Pain Therapy, Ippokrateio General Hospital of Athens, Greece

Purpose:  Presentation of a case with metastatic bone disease successfully managed. Material and method: An 
82-year-old woman suffering from breast cancer with metastases to the right arm visited our pain clinic.

The patient reported severe burning sensation and pain in the right upper quadrant (NPRS 10) with concomitant 
decreased appetite, weight loss, sleep quality problems and depression. She was receiving tab paracetamol + codeine 
(500 + 30) x 6, TTS fentanyl 100 mcg/h, gabapentin 1800 mg/day. Due to the ineffectiveness of the treatment, it was 
decided to place a catheter for continuous blockade of the brachial plexus using the Pippa technique (posterior 
interscalene approach).The patient‘s vital points were monitored continuously. The catheter was placed uneventfully 
at the A6-A7 level using nerve stimulation, and the procedure was completed with a subcutaneous tunnel. A bolus of 5 
ml of 0.2% ropivacaine was administered followed by a 200 ml 0.2% ropivacaine 0.2% plus clonidine 150 mcg solution 
with a flow rate of 8 ml / h.

Result: The patient’s condition improved, with complete elimination of pain (NPRS 0), increased appetite and 
improved mood and sleep quality. The catheter remained for 44 days while meticulous antisepsis of the area was 
performed. No complications were observed throughout the catheter‘s stay.

Conclusion: Interventional techniques are useful and effective for intractable cancer pain management, and 
should be provided to every patient who needs them.

PECS BLOCK IN BREAST SURGERY

Fyrfiris N1, Magklari Ch1, Stefanova S2, Katsohiraki M1, Beneis N3, Poulopoulou S1

1. Anesthesiology Department and Pain Therapy ,Oncology Hospital Of Athens “Agios Savvas”, Greece
2. Anesthesiology and ICU Department, General Hospital of Athens “Agia Olga”, Greece

3. Anesthesiology Department and Pain Therapy, Ippokrateio General Hospital of Athens, Greece

PECS Ι-ΙΙ are superficial plane blocks of the anterior chest wall, which block thoracic and intercostal nerves and can 
be useful in postoperative analgesia after breast surgery.

Purpose: Observational retrospective evaluation of postoperative analgesia of PECS I-II blocks in breast surgery 
(mastectomy or lumpectomy with or without  lymph node biopsy – excision).

Methods: 50 female patients, 32-78 years old, classified ASA I-III were included. 44 underwent lumpectomy and 
lymph node biopsy and 6 mastectomy under general anesthesia combined with PECS I-II block. 10 ml of ropivacaine 
0,375% were injected in each site of injection. Pain intensity in the 1st, 2nd, 6th , 12th and 24th hour postoperatively, 
analgesic drugs needed and adverse effects reported in the first postoperative day were registered.

Results: 48 patients reported 0 pain in NPRS scale during their PACU stay and only 2 patients reported NPRS 2. 
During the first 24 hours after surgery 49 patients reported <3 pain intensity and did not request any further analgesic 
treatment.  Only 1 patient who underwent mastectomy reported pain intensity in NPRS 5, 12 hours after surgery and 
was treated with 50 mg of tramadol. None of the patients reported any side effects.

Conclusions: We confirm that PECS I-II blocks offer satisfactory analgesia in breast surgery, as shown by previous 
studies.

References:
1. Bashandy GM, Abbas DN. Pectoral nerves I and II blocks in multimodal analgesia for breast cancer surgery: a 

randomized clinical trial. Reg Anesth Pain Med 2015; 40:68-74.
2. M. Campos, J. Azevedo, L. Mendes, H. Rebelo. Pectoral nerve block as a single anesthetic technique for breast 

surgery and sentinel lymph node investigation. Revista Española de Anestesiología y Reanimación, Volume 65, Issue 9, 
November 2018, Pages 534-536.
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PREVENTION OF PHANTOM LIMB PAIN USING CONTINUOUS PERIPHERAL NERVE BLOCK:  
A CASE REPORT

Magklari Ch1, Fyrfiris N1, Stefanova S2, Beneis N3, Chryssi M1, Poulopoulou S1

1. Anesthesiology Department and Pain Therapy, Oncology Hospital of Athens “Agios Savvas”, Greece
2. Anesthesiology and ICU department, General Hospital of Athens “Agia Olga”, Greece

3. Anesthesiology Department and Pain Therapy, Ippokrateio General Hospital of Athens, Greece

Amputation is a major and painful surgical operation. Perioperative difficulties and/or complications are many, with 
phantom limb pain being among the commonest and most difficult to treat. As such, its prevention is a great challenge.

Purpose: Our aim is to evaluate the role of continuous peripheral nerve block in prevention of phantom limb pain.
Material and Methods: A case report of a 17 year old patient who was admitted for amputation of the left upper 

limb at the elbow joint due to osteosarcoma. The patient was receiving paracetamol, pregabalin and tramadol for his 
pre-amputation pain. We decided to perform a continuous infraclavicular brachial plexus block combined with general 
anesthesia. Our main concerns were immobilization of the limb, reduction of emotional distress and prevention of 
phantom limb pain.

The operation was more extensive than expected, so a second catheter was placed in the brachial plexus at the end 
of the surgery using the interscalene approach, in order to provide analgesia for the whole surgical area. A continuous 
infusion of ropivacaine 0.2% was initiated with a rate of 7 ml/h.

Results: The interscalene catheter for continuous infusion of L.A. remained for 6 days postoperatively, the patient 
reported pain 0-1 in NPR Scale and 15 days later was symptom free.

Conclusions: The outcome of this case is in line with other studies, suggesting that continuous peripheral nerve 
blockades seem to contribute to the prevention of phantom limb pain.

References:
1. Borghi B, D’Addabbo M,Borghi R. Can neural blocks prevent phantom limb pain? Pain Manag. 2014 Jul; 4(4):261-

6. 
2. Clifford SP, Maggard BD, Hines KM. Prolonged continuous infraclavicular brachial plexus perineural infusion fol-

lowing replantation of a mid-humeral amputation. January 10, 2019; SAGE Open Medical Case Reports Volume 7: 1 –5.

PROCEDURAL PAIN MANAGEMENT IN CANCER PATIENTS: A CASE REPORT
Fyrfiris N1, Stefanova S2, Magklari Ch1, Mpourazani M1, Micha G3, Poulopoulou S1

1. Anesthesiology  Department and Pain Therapy ,Oncology Hospital Of Athens “Agios Savvas”, Greece
2. Anesthesiology and ICU Department, General Hospital of Athens “Agia Olga”, Greece

3. B’ Surgery Department, ICU, University Hospital Of Athens “Areteio”, Greece

Purpose: Many procedures performed in order to provide diagnostic information, treatment, or palliation, are 
painful, especially in cancer patients. We present a case of procedural pain management in a cancer patient who should 
receive radiotherapy.

Material and methods:  A 49-year-old female patient was referred to our Pain Clinic by the radiotherapy 
department in order to treat pain in her hip. The purpose was lower limb’s mobilization so that she could tolerate 10 
radiotherapy sessions for metastatic bone disease.

Results: On the day of the first session, an epidural catheter was inserted through the O2-O3 space and the patient 
was taken to the radiotherapy department accompanied by an anesthesiologist.

During her transport, hypotension occurred (72 / 35mmHg) and the sensory block level reached the T4 dermatome. 
The patient was stabilized, and the first session was completed. Accidental dural puncture was suspected, so the 
analgesic plan changed and we decided to perform a continuous psoas compartment block.

24 hours later the patient felt a short lasting loss of orientation and dysarthria. A CT revealed a small amount of air 
in the brain’s ventricular system. Since then, the patient remained asymptomatic, with complete analgesia (NPRS 0) until 
completion of radiotherapy.

Conclusion: Procedural cancer pain management can be a complicated process that requires good knowledge of 
multiple techniques, continuous vigilance and flexibility of the therapists involved.
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▼Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.
на Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел. +359 2 8903 417, уебсайт: www.bda.bg
Zavicefta е показан за лечението на следните инфекции при възрастни: усложнена интраабдоминална инфекция(уИАИ); усложнена инфекция на пикочните пътища (уИПП), включително пиелонефрит; вътреболничнa пневмония (ВБП), 
включително пневмония, свързана с изкуствена белодробна вентилация (ventilator associated pneumonia, VAP). Zavicefta е показан също и за лечение на инфекции, дължащи се на аеробни Грам-отрицателни микроорганизми, при възрастни пациенти 
с ограничени възможности за лечение. Трябва да се имат предвид официалните указания за правилна употреба на антибактериални средства. Дозировка и начин на приложение: Zavicefta се прилага чрез интравенозна инфузия в продължение 
на 120 минути в инфузия с обем от 100 ml. За указания относно реконституирането и разреждането на лекарствения продукт преди приложение, прочетете кратката характеристика на продукта. Препоръчителна интравенозна доза при пациенти с 
CrCl ≥ 51 ml/min- усложнена ИАИ-2 g/0,5 g на всеки 8 часа, време на инфузия 2 часа, продължителност на лечение  5-14 дни; усложнена ИПП-2g/0,5 g на всеки 8 часа, време на инфузия 2 часа, продължителност на лечение  5-10 дни; вътреболнична 
пневмония, вкл. VAP-2 g/0,5 g на всеки 8 часа, време на инфузия 2 часа, продължителност на лечение 7-14 дни): Инфекции, дължащи се на аеробни Грам-отрицателни микроорганизми, при пациенти с ограничени възможности за лечение-2 g/0,5 
g на всеки 8 часа, време на инфузия 2 часа, продължителност на лечение според тежестта на инфекцията, вида на патогена(ите), клиничните и бактериологичните резултати. При пациенти с изчислен CrCl ≤ 50 ml/min са препоръчителни съответни 
корекции на дозата. Не е необходимо коригиране на дозата при чернодробно увреждане и при пациенти в старческа възраст. Безопасността и ефикасността при деца и юноши под 18-годишна възраст още не са установени. Противопоказания: 
свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества; свръхчувствителност към което и да е цефалоспориново антибактериално средство; тежка свръхчувствителност (напр. анафилактична реакция, тежка кожна 
реакция) към някой друг вид β-лактамно антибактериално средство. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Възможни са сериозни и понякога с летален изход реакции на свръхчувствителност. Преди започване на 
лечение, трябва да се установи дали пациентът има анамнеза за реакции на свръхчувствителност към цефтазидим, към други цефалоспорини или към друго β-лактамно антибактериално средство. Внимание при пациенти с анамнеза за нетежка 
свръхчувствителност към пеницилини, монобактами или карбапенеми. Съобщава се за диария, свързана с Clostridium difficile, която може да варира по тежест. При пациенти с бъбречно увреждане дозата трябва да се намали в съответствие със 
степента на бъбречно увреждане (препоръчва  се внимателно проследяване на изчисления креатининов клирънс). Употребата на цефтазидим/авибактам може да позитивира директния антиглобулинов тест (DAGT или тест на Coombs), което може 
да повлияе на резултатите, получени от кръвен тест за съвместимост, и/или може да причини лекарство-индуцирана имунна хемолитична анемия. Цефтазидим има слаба активност или не притежава активност срещу повечето Грам-положителни 
микроорганизми и анаероби. Трябва да се използват допълнителни антибактериални средства, когато е известно или се подозира, че тези патогени допринасят за инфекциозния процес. Продължителната употреба може да доведе до свръх растеж 
на нечувствителни микроорганизми (напр. ентерококи, гъбички), който може да наложи прекъсване на лечението или други подходящи мерки. Всеки флакон съдържа общо 6,44 mmol натрий (приблизително 148 mg), еквивалентно на 7,4% от 
препоръчвания от Световната здравна организация (СЗО) максимален дневен прием на натрий. Максималната дневна доза на този продукт съдържа натрий, еквивалентен на 22,2% от препоръчвания от СЗО максимален дневен прием на натрий. 
Нежелани лекарствени реакции: Следните нежелани реакции се съобщават само с цефтазидим и/или са установени по време на клиничните изпитвания фаза 2 и фаза 3 със Zavicefta: много чести (≥ 1/10)- положителен директен тест на 
Coombs; чести (≥ 1/100 и < 1/10) - кандидоза (включително вулво-вагинална кандидоза и орална кандидоза), еозинофилия, тромбоцитоза, тромбоцитопения, главоболие, замайване, диария, коремна болка, гадене, повръщане, повишена аланин 
аминотрансфераза, повишена аспартат аминотрансфераза, повишена алкална фосфатаза в кръвта, повишена гамаглутамилтрансфераза, повишена лактат дехидрогеназа в кръвта, макуло-папуларен обрив, уртикария, сърбеж, тромбоза/флебит на 
мястото на инфузия, пирексия; нечести (≥ 1/1000 и <1/100) - Clostridium difficile колит, псевдомембранозен колит, неутропения, левкопения, лимфоцитоза, парестезия, дисгеузия, повишени креатинин/ урея в кръвта, остро бъбречно увреждане; 
много редки (< 1/10 000) -  тубуло-интерстициален нефрит; с  неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)- агранулоцитоза, хемолитична анемия, анафилактична реакция, жълтеница, токсична епидермална 
некролиза, синдром на Stevens-Johnson, еритема мултиформе, ангиоедем, лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS). Оценката на безопасността при деца е базирана на данни за безопасност от 1 проучване, при което 
61 педиатрични пациенти на възраст от 3 години до под 18 години с уИАИ получават Zavicefta. Като цяло профилът на безопасност при тези 61 деца е сходен с този, наблюдаван в популацията на възрастни с уИАИ.

По лекарско предписание! Моля, прочетете Кратката характеристика на продукта, преди да предпишете Zavicefta®.
Литература: 1. Helio S. at al. Antimicrobial Activity of Ceftazidime-Avibactam against Gram- Negative Organisms Collected from U.S. Medical Centers in 2012. Antimicrob Agents and Chemotherapy. 2014; 58 (3): 1684–1692; 2. Flamm RK et al. Ceftazidime-avibactam 
and comparator agents tested against urinary tract isolates from a global surveillance program. Diagn Microbiol Infect Dis. 2014; 80:233–238; 3. Drawz SM et al. Three Decades of β-Lactamase Inhibitors. Clin Microbil Reviews 2010; 23(1):160–201. 4. Carmeli Y. et al. 
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phase 3 study.  Lancet Infect Dis 2016; 16:661–73
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