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ПРИВЕТСТВИЕ / WELCOME SPEECH

Уважаеми колеги,
Бих искал да Ви приветствам с добре дошли на 
съвместния научен форум  
22ри  Национален  Конгрес  по  Анестезиология  

и Интензивно лечение,  
6та  Национална  Конференция  по Ентерално и 
Парентерално  хранене  и 
10та  Национална Конфeренция  за Изследване  и 

Лечение  на  Болката.
След един продължителен период на изолация по 

обясними причини най- после имаме шанса за среща „очи 
в очи” на която да споделим своя опит, резултати, неуспехи 
и трудности, както и изводите който направихме до сега. 

На фона на продължителната пандемия се наложи да променим много неща в 
практиката, в комуникацията помежду си и с нашите пациенти. Наложи се да се 
простим с много илюзии.....  Понесохме и много загуби, загубихме колеги.

Не зная дали излизаме по-силни от това, но съм убеден, че станахме по-опитни 
и разумни, по-смирени. Ще бъдат обсъждани множество теми в практичен, 
организационен, обучителен и научен аспект. 

Апелирам Ви към максимална откровеност за Вашите успехи и неуспехи, за 
конструктивност в дискусиите, защото е изключително важно да приключим този 
голям форум с правилните изводи и оптимизъм в професионалния ни път.

Пожелавам Ви един изпълнен с хубави емоции престой  
в „перлата”  на България - гр. Бургас.

Председател на Дружеството на анестезиолозите в България

Председател на Дружеството по парентерално и ентерално хранене  в България

чл. кор. проф. Н. Петров, д.м.н

............................................................................................
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ПРИВЕТСТВИЕ / WELCOME SPEECH

Dear colleagues,
I would like to welcome you 
to the joint scientific forum of the 
22nd National Congress of Anesthesiology and Inten-

sive Care, 
the 6th National Conference on Enteral and Parenteral 

Nutrition, and 
the 10th National Conference on Pain Research and 

Management.
After a long period of isolation for obvious reasons, we 

finally have the chance for a face-to-face meeting where we 
can share our experience, results, failures and difficulties, 
as well as the conclusions we have drawn so far. Against the 

background of the prolonged pandemic, we had to change many things in practice, in 
communication with each other and with our patients. We had to say goodbye to many 
illusions..... We also suffered many losses, we lost colleagues.

I don‘t know if we come out stronger than this, but I am convinced that we have 
become more experienced and reasonable, humbler. Numerous topics will be 
discussed in practical, organizational, educational and scientific aspects. 

I appeal to you for maximum frankness about your successes and failures, for 
constructiveness in the discussions, because it is extremely important to end this big 
forum with the right conclusions and optimism in our professional path.

I wish you a stay filled with good emotions 
in the „pearl“ of Bulgaria - the city of Burgas.

President of Bulgarian Society of Anaesthesiologists

President of Bulgarian Society of parenteral and enteral nutrition

Corr. Member prof. Nikolay Petrov, MD, DSc

........................................................................................................................................................................................
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10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

ПРИВЕТСТВИЕ / WELCOME SPEECH

Скъпи колеги,

От името на Организационният комитет на Българската 
асоциация за изследване и лечение на болката имам 
удоволствието да Ви поздравя за Вашето участие в 
съвместната проява на Дружество на анестезиолозите в 
България, Българската асоциация за изследване и лечение 
на болката и БУЛСПЕН в град Бургас от 20.10.2022г. до 
23.10.2022г.

Надявам се, че участниците в съвместният конгрес 
ще обогатят клиничния си опит с информация в областта 
болката. Тази информация ще бъде предоставена в се-
рия от доклади, постери и дискусии около кръглата маса. 

Интерес за всички участници би представлявал и споделеният от тях опит за 
организация и структура на клинични центрове за лечение на болката. Това ще 
даде възможност на страдащите хора, днес и в бъдеще да живеят по-добре и да 
се чувствуват социално значими. 

Ще се обсъждат и въпроси за алтернативните методи за лечение на болката 
– акупунктура, електростимулация и др. Ще бъдат дискутирани психологични и 
етични аспекти на хроничната болка, особен приоритет ще имат темите за лече-
ние на онкологичната болка и регионални блокове за нейното лечение.

Вярвам, че съвместният конгрес ще даде възможност за нови срещи, мнения 
и становища по редица актуални въпроси и съм убеден, че активното Ви участие 
ще гарантира неговия успех.

Председател на българската асоциация за изследване и лечение на болката

Проф. д-р Атанас Темелков, дмн

............................................................................................
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10-TH NATIONAL CONFERENCE OF PAIN RESEARCH AND TREATMENT

ПРИВЕТСТВИЕ / WELCOME SPEECH

Dear colleagues,

On behalf of the Organizing Committee of the Bulgarian 
Association for Research and Treatment of Pain, I have the 
pleasure to congratulate you on your participation in the joint 
event of the Society of Anesthesiologists in Bulgaria, the Bul-
garian Association for Pain Research and Management and 
BULSPEN in the city of Burgas on 20.10.2022. until 23.10.2022

I hope that the participants of the joint congress will enrich 
their clinical experience with information in the field of pain. 
This information will be provided in a series of papers, post-
ers and roundtable discussions. Of interest to all participants 
would be their shared experience of organization and struc-

ture of clinical centers for the treatment of pain.
This will enable the suffering people, today and in the future, to live better and feel 

socially significant.
Questions about alternative methods of pain treatment - acupuncture, electrostim-

ulation, etc. will also be discussed. Psychological and ethical aspects of chronic pain will 
be discussed, special priority will be given to the topics of oncological pain treatment 
and regional blocks for its treatment.

I believe that the joint congress will provide an opportunity for new meetings, 
views and opinions on a number of current issues, and I am confident that your active 
participation will ensure its success.

Chairman of the Bulgarian Association for Pain Research and Treatment

Prof. Atanas Temelkov, Ph.D

........................................................................................................................................................................................
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КОНГРЕСЕН КОМИТЕТ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Чл.-кор. проф. д-р Николай Петров, дмн

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
Проф. д-р Атанас Темелков, дмн

ЧЛЕНОВЕ: 

Проф. д-р Евелина Одисеева, дм
Проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн
Проф. д-р Христо Бозов, дмн
Проф. д-р Стоян Миланов, дм
Доц. д-р Емил Илиев Кържин, дм
Доц. д-р Георги Арабаджиев, дм
Доц. д-р Мария Атанасова , дм
Доц. д-р Румяна Андонова, дм  
Д-р Антон Григоров 
Д-р Мария Димитрова

НАУЧЕН КОМИТЕТ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Чл.-кор. проф. д-р Николай Петров, дмн

ЧЛЕНОВЕ: 
Проф. д-р Атанас Темелков, дмн 
Проф. д-р Евелина Одисеева, дм
Проф. д-р Стоян Миланов, дм
Д-р Слави Асов
Д-р Ралица Маринова, дм

СЕКРЕТАРИ: 
Ева Георгиева
Марина Маринова

КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ДОКЛАДИ: 

Проф. д-р Атанас Темелков, дмн
Проф. д-р Чавдар Стефанов, дм
Проф. д-р Вилиан Платиканов, дм
Доц. д-р Емил Илиев Кържин, дм

КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПОСТЕРИ: 

Проф. д-р Атанас Темелков, дмн
Доц. д-р Мария Атанасова, дм
Доц. д-р Емил Илиев Кържин, дм
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НАУЧЕН КОМИТЕТ / ACADEMIC BOARD

CONGRESS BOARD: 

PRESIDENT: 

Prof. Dr. Nikolay Petrov, DMSC, Corr. MEM

VICE PRESIDENT: 

Prof. Dr. Atanas Temelkov, DMSC

MEMBERS: 

Prof. Dr. Evelina Odisseeva, DM
Prof. Dr. Chavdar Stefanov, DMSC
Prof. Dr. Hristo Bozov, DMSC
Prof. Dr. Stoyan Milanov, DM
Assoc. Prof. Dr. Emil Kurjin, DM
Assoc. Prof. Dr. Georgi Arabadjiev, DM
Assoc. Prof. Dr. Mariya Atanasova, DM
Assoc. Prof. Dr. Rumyana Andonova, DM
Anton Grigorov, MD
Maria Dimitrova, MD 

ACADEMIC BOARD: 

CHAIRMAN: 
Prof. Dr. Nikolay Petrov, DMSC, Corr. MEM

MEMBERS: 

Prof. Dr. Atanas Temelkov, DMSC
Prof. Dr. Evelina Odisseeva, DM
Prof. Dr. Stoyan Milanov, DM
Slavi Assov, MD
Ralitsa Marinova, MD

SECRETARIES: 
Eva Georgieva
Marina Marinova

PRESENTATION JURY MEMBERS: 

Prof. Dr. Atanas Temelkov, DMSC
Prof. Dr. Chavdar Stefanov, DM
Prof. Dr. Vilian Platikanov, DM
Assoc. Prof. Dr. Emil Kurjin, DM

POSTER JURY MEMBERS: 

Prof. Dr. Atanas Temelkov, DMSC
Assoc. Prof. Maria Atanassova, DM
Assoc. Prof. Dr. Emil Kurjin, DM
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НАУЧЕН КОМИТЕТ / ACADEMIC BOARD

Почетен председател:           

Проф. Ив. Смилов

Председател:                           

Проф. Ат. Темелков

Зам.председател:                   

Проф. Н. Петров
Проф. Зл. Коларов
Проф. Ч. Стефанов

Секретари:                             

Проф. Е.Одисеева  
Доц. Р.Маринова

Членове:  
                             
Проф. В. Платиканов
Проф. С. Миланов
Доц. Г. Арабаджиев
Доц. Мария Атанасова
Доц. К. Цветанова
Д-р С. Маринова

Past President:

Prof. I. Smilov

President:  
                         
Prof. A. Temelkov

Vice president: 
                  
Prof. N. Petrov
Prof. Zl. Kolarov
Prof. Ch. Stefanov

Secretary: 
                            
Prof. E. Odiseeva  
Prof. R. Marinova

Board:   
                                 
Prof. V. Platikanov
Prof. S. Milanov
Ass. Prof. Arabadjiev
Ass. Prof. M. Atanasova
Ass. Prof. K. Cvetanova
D-r  S. Marinova
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6-TH NATIONAL CONFERENCE OF ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION

10-TH NATIONAL CONFERENCE OF PAIN RESEARCH AND TREATMENT

НАУЧНА ПРОГРАМА

22  НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 
И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

20-23 ОКТОМВРИ 2022 г.
 

гР. БуРгас – хОТел „ БългаРИя”**** 

ПРОГРАМА
20 ОКТОМВРИ 2022 Г. (ЧЕТВъРТъК)

14:00 – 19:00                                              РЕГИСТРАЦИЯ В ХОТЕЛ „БългаРИя ” 

20:00-22:00    ВЕЧЕРЯ – ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ
ОТКРИВАНЕ

21 ОКТОМВРИ 2022 г. (петък)

ЗАЛА 1 3АЛА 2

МОДЕРАТОРИ:
проф. Ч. Стефанов
д-р И. Кирилова

МОДЕРАТОРИ:
проф. А. Темелков
д-р С. Асов

09:00 – 09:15
Анестезия при травматична луксация 
и декстропозиция на сърцетo. 
Клиничен случай 

К. Марчева, В Адрианов, Пл. Нейчев, Д. 
Генджелиев, Г. Георгиев
КАИЛ-ОА, УМБАЛСМ  ”Н.И.Пирогов”

09:00 – 09:15
Ефект от интравензно приложение на 
висока доза витамин С върху 
постоперативната болка и 
опиоидната консумация след 
лапароскопски урологични операции

П. Хубенова, Р. Маринова, В. Петрова, 
О. Шпортко, А. Темелков
Клиника по Анестезиология и 
интензивно лечение, 
УМБАЛ Александровска, София
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НАУЧНА ПРОГРАМА

09:15 – 09:30
Избор на анестезиологична техника 
при пациент на активна терапия за 
отвикване от алкохолна зависимост 
при хирургична интервенция и на 
двата горни крайника. Клиничен 
случай

 Д. Генджелиев, В. Илиева, П. Кръстев, Пл.   
Нейчев,
 КАИЛ-ОА, УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов” 

09:15 – 09:30
Подобряване контрола на 
постоперативната болка след 
миниинвазивни  кардиохирургични 
интервенции  чрез продължителна 
регионална  инфузия на локален 
анестетик

С. Камбуров1, К. Илиева1,2, Б. Найденова2,4

1 Отделение по анестезиология и интен-
зивно лечение на  болни с 
кардиохирургични интервенции, 
УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

09:30 - 09:45
Тотална интравенозна анестезия с 
таргет-контролирана инфузия при 
пациент със синдром на вдървения 
човек
 
Г. Ангелов, М. Чорбаджийски, Ц. Минчев 
Отделение по интензивни и 
реанимационни дейности в областта на 
кардиохирургията Клиника по кардиохи-
рургия 
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

09:30 - 09:45
Периоперативно обезболяване и 
анестезия при раменна хирургия

З. Иванова, А. Занев,М. Нейкова, 
Б.Георгиева, Д. Стефанов, В. Платиканов, 
Б. Найденова
Клиника по анестезиология и 
интензивно лечение (КАИЛ) към УМБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД – Варна

09:45 – 10:00
Анестезия и контрол на дихателните 
пътища при ендоскопско поставяне 
на стент на трахея– клинични случаи 
от УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ – Варна

М. Нейкова, Н. Сапунджиев*, Н. Младе-
нов, П. Иванова, Б. Георгиева, А. Занев, 
К. Илиева, З. Иванова, В. Платиканов, Б. 
Найденова,
Клиника по анестезиология и интензивно 
лечение (КАИЛ) към 
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна

09:45 – 10:00
Последни постижения в 
нано-стуктурираните локални 
анестетици с удължено 
освобождаване и тяхната роля в 
следоперативното обезболяване

Д.Тонев, 
Клиника по Анестезиология и 
Интензивно Лечение, 
Университетска болница 
„Царица Йоанна-ИСУЛ“, София
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6-TH NATIONAL CONFERENCE OF ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION
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НАУЧНА ПРОГРАМА

10:00 – 10:30     КАФЕ ПАУЗА

21 ОКТОМВРИ 2022 г. (петък)

ЗАЛА 1 3АЛА 2
МОДЕРАТОРИ:
проф. В. Платиканов
д-р С. Добрев

МОДЕРАТОРИ:
доц. Р. Маринова
д-р П. Хубенова

10:30 – 11:10

ФИРМЕН СИМПОЗИУМ - 
DUTCHMED

ОСНОВЕН СПОНСОР

ANI (Analgesia Nociception Index), 
Аналгезия Ноцицептивен Индекс – 
иновативна и валидирана 
неинвазивна технология 
подпомагаща провеждането на 
балансирана и адекватна аналгезия в 
периоперативния период и по време 
на интензивно лечение

Маринов М., Петров Н., Одисеева Е.
ВМА София - КАИЛ

10:30 – 10:45
Белодробен абсцес при критично 
болни с COVID-19 и вентилатор 
асоциирана пневмония

М. Малчев; Г.  Георгиев, В. Бодурова, 
ОИЛ към КAИЛ при УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов‘‘

10:45 – 11:00 
Анализ на резултати и клиничен 
изход при интензивно болни  
пациенти с COVID-19 

Енчева П.1, Иванова П.2, Младенов Н.2, 
Платиканов В.2

1 Клиника по Анестезиология и 
Интензивно лечение, 
УМБАЛ „Св. Марина“, Варна, България
2 Катедра по Анестезиология, Спешна и 
Интензивна медицина, 
Медицински Университет – Варна, 
България
11:00 – 11:15
COVID-19 пневмония – новооткрит 
диабет, полиорганна 
недостатъчност, диагностични и 
терапевтични предизвикателства.
Клиничен случай

К. Проевски, П. Хубенова, Е. Михайлова,
Ат. Т емелков,  
УМБАЛ „Александровска,, - КАИЛ
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22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

11:10-11:30  

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
SYNMED BULGARIA

The multimodal pharmacological 
approach in Shock

Dr. Liana Plesa
Institute of Cardiovascular Diseases and 
Transplant,Timișoara 

11:15 – 11:30
Хематоми в телесни кухини при 
пациенти с КОВИД-инфекция и 
постковиден синдром – описание на 
случаи

Кирилова И., Кържин Е., Одисеева Е., 
Петров Н., 
КАИЛ, ВМА – София

11:30 – 12:10

ФИРМЕН СИМПОЗИУМ – MSD
 ОСНОВЕН СПОНСОР

Стратегически възможности за 
антибиотична терапия при рискови 
пациенти с инфекции с Грам- 
отрицателни бактерии в 
отделенията по анестезиология и 
интензивно лечение

Ч. Стефанов

11:30 – 11: 45
Ранно ентерално хранене при 
пациенти с КОВИД-инфекция в 
условията на интензивно лечение

Кирилова И., Петров Н., Одисеева Е.
КАИЛ, “ВМА, София”

11:45 – 12:00
Point of care ultrasound (pocus) или 
новият ви мегахерцов стетоскоп

Г. Георгиев
ОИЛ, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов

12:00 – 12:15
Вентилатор-асоциирано белодробно 
увреждане: механизми и превенция

Маринова Р., Темелков Ат., Хубенова П.
УМБАЛ”Александровска”-КАИЛ

НАУЧНА ПРОГРАМА 13

22-ND NATIONAL CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

6-TH NATIONAL CONFERENCE OF ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION

10-TH NATIONAL CONFERENCE OF PAIN RESEARCH AND TREATMENT

12:10 – 12:30 

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
FRESENIUS

Следоперативно обезболяване с 
Неодолпасе

Н. Лилянов, П. Стоева-Керанова
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София

12:15 – 12:30
Проследяване на пациенти с 
белодробна ехография

В. Стоилов, Е. Митковски, Д. Казаков, Е. 
Кюсебекиров, С. Николова, Г. Павлов, Ч. 
Стефанов
Катедра по Анестезиология, спешна и 
интензивна медицина, МУ „Пловдив“

13:00 – 14:00      ОБЯД

21 ОКТОМВРИ 2022 г. (петък)

ЗАЛА 1 3АЛА 2
МОДЕРАТОРИ:
доц. Р. Андонова
проф. Е. Одисеева

МОДЕРАТОРИ:
проф. С. Миланов
доц. Г. Георгиев

14:00 – 14:15
Протоколи за предоперативно 
гладуване. Спазват ли се реално те?

А.Атанасова, Б.Младенов
Клиника по детска анестезиология и 
интензивно лечение, 
УМБАЛСМ“Н.И.Пирогов“

14:00 – 14:15
Принципи на анестезия при хирургия 
за кохлеарна имплантация

Кържин Е., Кънчева Л., Асов С.,
Одисеева Е., Петорв Н.
КАИЛ, ВМА - София

14:15 – 14:30
Кардиопулмонална ресусцитация в 
детската възраст

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

14:15 – 14:30
Периферна нервна блокада като 
метод за анестезия при пациенти 
с много тежък обезитет– ползи и 
рискове. Клиничен случай

Асов С., Петров Н., Одисеева Е., 
Кържин Е., Дончев Х., 
ВМА МБАЛ – София, КАИЛ

НАУЧНА ПРОГРАМА
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22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

14:30 – 14:45
Правно-медицински проблеми в 
анестезиологията и интензивното 
лечение, при деца и възрастни – 
примери и анализ на актуално 
състояние

Х. Христов, Д. Дончев, Б. Младенов
Клиника по детска анестезиология и 
интензивно лечение, 
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

14:30 – 14:45
Супраингвинален блок на фасциа 
илиака

З. Иванова, А. Занев, М. Нейкова, 
Б. Георгиева, Д. Стефанов, В. Платиканов, 
Б. Найденова
Клиника по анестезиология и 
интензивно лечение (КАИЛ) 
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна

14:45 – 15:00
Дълбочина на анестезията в детска 
възраст– проблеми и мониториране

Д. Дончев
Клиника по детска анестезиология и инт. 
Лечение УМБАЛСМ Н. И. Пирогов

14:45 – 15:00
Ултразвук навигирани 
междуфасциални нервни блокади на 
гръдната стена за интра и 
постоперативна аналгезия при 
хирургични интервенции
на млечната жлеза

В.Стефанов, С.Иванов, К.Исаева, 
А.Треновски
Медицински институт МВР, ОАИЛ

15:00 – 15:15
Приоритети в  
постресусцитационните грижи на 
деца след сърдечен арест

П. Христова, 
Клиника по детска анестезиология и 
интензивно лечение
УМБАЛСМ Н. И. Пирогов

15:00 – 15:15
Сравняване ефективността на 
следоперативно обезболяване с ТАП 
блок и епидурален катетър на 12-ти 
и 24-ти час след коремни операции

В. Манолова, Е. Шуманов, В. Христова, 
М. Козаров, Пл. Нейчев, Ст. Миланов
КАИЛ-ОА, УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов”

15:15 – 15:30
Употреба на каудален блок като 
допълнение на обща анестезия при 
деца подложени на урологични 
операции

В.Стоянова, Я. Грозев , И. Чаирова, В. 
Дуков, Б. Янева, А. Лазаров, Е.Атанасов¹, 
С.Андреев ¹.
ОАИЛ при МБАЛ ВИТА, Отделение детска 
урология ¹ МБАЛ ВИТА

15:15 – 15:30
Постоперативно обезболяване с 
ТАП-блок при пациенти с долна 
срединна лапаротомия

А. Занев1,2, Н. Младенов1,2, П. Иванова1,2, 
М. Нейкова1,2,Б. Георгиева1,2, З. Иванова2, 
К.Илиева3,2, В. Платиканов1,2, 
Б. Найденова2,4

КАИЛ, УМБАЛ ,,Св. Марина“ – ЕАД, Варна

НАУЧНА ПРОГРАМА 15

22-ND NATIONAL CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

6-TH NATIONAL CONFERENCE OF ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION

10-TH NATIONAL CONFERENCE OF PAIN RESEARCH AND TREATMENT

15:30 – 16:00 

Как COVID-19 промени 
предизвикателствата в 
операционната зала: призив за 
индивидуализирана стратегия

Гост лектор д-р Ovidiu Bedreag,  
Университетска Болница Timisoara- Румъния

15:30 – 15:45
Периферен нервен блок на plexus 
brachialis като алтернатива на обща 
анестезия за оперативна 
интервенция на горен крайник  при 
пациент с миастения гравис

Д.Николаков; М.Георгиева; А.Станоевски; 
Д.Милутинов; К.Стефанов; И.Стефановска
КАИЛ, Университетска МБАЛ„Света Анна“

15:45 – 16:00
Opioid sparing analgesia ранният 
следоперативен период при тотално 
протезиране на колянна става 

В. Радев , Медицински университет - Плевен 

16:00 – 16:30       КАФЕ ПАУЗА

21 ОКТОМВРИ 2022 г. (петък)

ЗАЛА 1 3АЛА 2
МОДЕРАТОРИ:
доц. М. Атанасова
д-р С. Асов

МОДЕРАТОРИ:
доц. Й. Ямакова
доц. Кържин

16:30 – 17:00

ФИРМЕН СИМПОЗИУМ – 
УНИФАРМА

Citicoline в интензивната терапия на 
инсулт и мозъчна травма

А. Темелков
Клиника по интензивна терапия, УМБАЛ 
„Александровска“, София

Citicoline при профилактика на по-
стоперативни когнитивни нарушения

Р. Калпачки, УМБАЛ „Св. Анна“ - София

16:30 – 16:45
Остър еозинофилен инфилтрат и 
еозинофилна пневмония -  клиничен 
случай
 
Т.Димитрова, К.Петрова, М.Абрашева, 
Е.Одисеева, Н.Петров, 
КАИЛ– ВМА, София

16:45 – 17:00
Arteria lusoria (аберантна дясна 
артерия субклавия). Клиничен случай

Л. Ангелов, Д. Маджаров, 
КССАИЛ, МБАЛ НКБ ЕАД

НАУЧНА ПРОГРАМА
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22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

17:00 – 17:15
Придобита хемофилия и интензивно 
лечение -  принос на два случая

В. Платиканов, Младенов Н, Иванова П, 
Занев А, Иванова З, Нейкова М, 
Георгиева Б, Найденова Б
КАИЛ, УМБAЛ „Св.Марина“, МУ Варна

17:00 – 17:15
Клиничен случай на хеморагична 
треска с бъбречен синдром

А. Треновски, И. Ганчев, В. Стефанов
Медицински институт на МВР, гр. София

17:15 – 17:30
Клиничен случай на пациент с 
хронична болка в глутеалната област 
и диагностициран piriformis syndrome

К.Исаева, В.Стефанов, А.Треновски
Медицински Институт- МВР ОАИЛ

17:15 – 17:30
Кървене от горен ГИТ- сериозно
анестезиологично предизвикателство

М. Ненков, И. Иванчев, А.  Кацаров,
 И. Попадийн
КАИЛ, ВМА – София

19:00 – 23:00      ВЕЧЕРЯ В ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ

22 ОКТОМВРИ 2022 г. (събота)

ЗАЛА 1 3АЛА 2
МОДЕРАТОРИ:
доц. Р. Маринова
д-р М. Ненков

МОДЕРАТОРИ:
доц. Г. Павлов
д-р А. Проданов

09:00 – 09:30 

ФИРМЕН СИМПОЗИУМ
МЕДИС ФАРМА

CytoSorb in septic shock

Andrea Montisci, MD (Division of 
Cardiothoracic Intensive Care, ASST Spedali 
Civili, Brescia, Italy)

Haemoadsorption beyond 
hyperinflammation

     Maria Soledad Taborda-Küpper

09:00 – 09:15
Влияние на lung protective ventilation 
по време на лапароскопска и 
роботизирана простатектомия

O.Шпортко, Р.Маринова, П.Хубенова, 
В. Петрова, A.Темелков

НАУЧНА ПРОГРАМА 17

22-ND NATIONAL CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

6-TH NATIONAL CONFERENCE OF ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION

10-TH NATIONAL CONFERENCE OF PAIN RESEARCH AND TREATMENT

09:30-10:00  

ФИРМЕН СИМПОЗИУМ – 
BBRAUN

Спинална анестезия с 2% 
хипербарен Прилокаин хидрохлорид: 
нови възможности за еднодневната 
хирургия

Асов С., Петров Н., Одисеева Е., Кържин Е.
ВМА МБАЛ – София, КАИЛ

Прилокаин хидрохлорид 2% 
хипербарен разтвор (Takipril®) – 
анестетик за избор в еднодневната 
хирургия в ендоурология

Ганчева Кр., Кирилова И., Петров Н.
ВМА МБАЛ – София, КАИЛ

09:15 – 09:30
Влияние на предоперативната 
подготовка с алфа–блокери върху 
интраоперативната хемодинамика 
по време на обща анестезия за 
лапароскопска адреналектомия

К. Илиева1,2, А. Занев2,3, С. Камбуров1, 
Б. Найденова2,4

1 Отделение по анестезиология и 
интензивно лечение на болни с 
кардиохирургични интервенции, 
УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

09:30 – 09:45
Определяне волемичния статус 
на критично болни пациенти чрез 
неинвазивно измерване на статични 
и динамични параметри на 
хемодинамиката

Е. Митковски, В. Стоилов, Д. Казаков,
 Е. Кьосебекиров, С. Николова, Г. Павлов, 
Ч. Стефанов
Катедра по Анестезиология, спешна и 
интензивна медицина , МУ „Пловдив“
Клиника по Анестезиология и 
интензивно лечение, 
УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив

09:45 – 10:00
Периоперативен хемодинамичен 
мониторинг в звена с ограничени 
ресурси

Й. Ямакова1,  И. Станева – Тодорова1, 
Р. Петков2

1 УСБАЛ по Онкология, София; 2 МБАЛ по 
Белодробни болести, МУ, София

10:00 – 10:30      КАФЕ ПАУЗА

НАУЧНА ПРОГРАМА
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22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

22 ОКТОМВРИ 2022 г. (събота)

ЗАЛА 1 3АЛА 2
МОДЕРАТОРИ:
проф. Н. Младенов
д-р М. Маринов

МОДЕРАТОРИ:
д-р Власаков
д-р И. Кирилова

10:30 – 10:45
Микробиологични методи за бърза 
диагностика на бактериемия и 
фунгемия -анализ на разходите

Г. Ленгерова 1,2,3, Р. Райчева 4, 
Ч. Стефанов 5,6, Г. Павлов 5,6, M. Петров 1,3, 
М. Мурджева 1,2,3

1. Катедра по медицинска микробиология 
и имунология , Фармацевтичен факултет, 
МУ – Пловдив
2. Лаборатория по Микробиология, УМ-
БАЛ „Св. Георги“- Пловдив
3. Научноизследователски институт на МУ 
– Пловдив
4. Катедра Социална медицина и 
обществено здраве, Факултет по 
Обществено здраве, МУ– Пловдив, 
5. Клиника по анестезиология и 
интензивно лечение , 
УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив,
6. Катедра по анестезиология, спешна и 
интензивна медицина, МФ

10:30 – 11:00

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – 
СПОНСОР BAXTER

Използването на продължителна 
заместителна бъбречна терапия в 
ежедневната практика, както и при 
Ковид19. 
Плазмофереза при Ковид 19

Циприян Гиндас и Овидиу Бедрег, 
Румъния

10:45 – 11:00 
Периоперативен кортизолов отговор 
при пациенти с FAST-TRACK 
тазобедрена хирургия

З.Желева , Белитова М., Маринов Ц., 
Николова Г.,Младенова М., Илчев Т., 
Димитрова Б.
УМБАЛ“ Царица Йоанна-ИСУЛ“ София

11:00 – 11:15
Синдром на Арлекин- потенциално 
смъртоносно усложнение в 
сърдечната хирургия

Я. Гецов
Отделение по анестезиология и 
интензивно лечение
Аджибадем Сити клиник, София, 
България

НАУЧНА ПРОГРАМА 19

22-ND NATIONAL CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

6-TH NATIONAL CONFERENCE OF ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION
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11:00 – 11:30

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИЗ ЕАД

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА GE HEALTHCARE 

Транексамовата киселина – 
фармакологично средство 
използвано, като част от лечение и 
превенция при хеморагия

С.Добрев, Н. Петров, Е. Одисеева 
КАИЛ, ВМА – София

11:15 – 11:30
Провеждане на терапевтична 
плазмафереза при пациенти с 
тромботична тромбоцитопенична 
пурпура – клиничен опит

М. Нейкова, Н. Младенов, П. Иванова, 
Б. Георгиева, А. Занев, К. Илиева, 
З. Иванова, В. Платиканов, Б. Найденова,
Клиника по анестезиология и интензивно 
лечение (КАИЛ) 
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна

11:30 – 12:30      

СИМПОЗИУМ НА 
ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

PFIZER

МОДЕРАТОРИ:
проф. Н. Младенов

Клиничен опит при Грам 
отрицателни микроорганизми

Ч. Стефанов

Ръст на антибиотичната 
резистентност при Грам положителни 
бактерии. 
Изчерпаха ли се терапевтичните 
опции?

Б. Каменова

11:30 – 11:45
Прогностична и диагностична роля на 
Прокалцитонин, С-реактивен протеин 
Интерлевкин - 6 при пациенти с 
клиника на сепсис и септичен шок

П. Иванова, М. Нейкова, Н. Младенов, 
В. Платиканов
„КАСИМ“ – МУ-Варна, УМБАЛ „СВ. Марина“

11:45 – 12:00
Отвикване от апаратна вентилация 
при синдром на Менделсон с 
Адаптивен Вентилационен Режим  
(AVM)

С. Маринова
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, Велико Търново
12:00 – 12:15
Зависимост между сърдечно-
съдовият статус и постоперативния 
престой след бъбречна 
трансплантация

В. Петрова, П. Хубенова, Р. Маринова, 
Х. Заекова,  О. Шпортко,  А. Темелков
Клиника по Анестезиология и 
интензивно лечение, 
УМБАЛ Александровска, София

НАУЧНА ПРОГРАМА
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22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

12:30 – 12:50

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
BBRAUN

Нови оптимални хранителни формули

Е. Одисеева, 
КАИЛ, ВМА – София

12:15 – 12:30
Подготовка и сърдечно-съдов 
предоперативен мониторинг на
 пациентите за бъбречна 
трансплантация

В. Петрова, П. Хубенова, Р. Маринова, 
Хр. Заекова, Ат. Темелков

12:50 – 13:05
Тежест на заболяването и органна 
дисфункция при пациени с COVID-19, 
лекувани в отделението по
интензивно лечение на УМБАЛСМ 
„Н. И. Пирогов“ за периода 
ноември 2020 г. – декември 2021 г.

К.Керим, С.Ангелов, Г.Георгиев, Ст.Миланов
ОИЛ към КAИЛ при 
УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов‘‘ – гр. София

12:30 – 12:45
Неочаквано усложнение след 
алогенна трансплантация на 
хемопоетични стволови клетки

Д. Щилиянов, Й. Ямакова, И. Станева,

Университетска специализирана болница 
за активно лечение по онкология  ЕАД, 
София – ОАИЛ

13:00 – 14:00    ОБЯД

22 ОКТОМВРИ 2022 г. (събота)

ЗАЛА 1 3АЛА 2
МОДЕРАТОРИ:
доц. Г. Георгиев
д-р С. Ангелов

МОДЕРАТОРИ:
проф. Е. Одисеева
д-р С. Добрев

14:15 – 14:30
Перкутанна ендоскопска 
гастростома- ПЕГ, поглед от 
двете страни на паравана

М. Ненков, И. Иванчев, К. Сапунджиев, 
Г. Хинкова
КАИЛ, ВМА - София

14:15 – 14:35

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
СЪРЖИМЕД

Интерфейси за интензивни грижи от 
Интерсърджикал

Галина Кулесиене
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14:30 – 14:45
Отношения лекуващ екип - критичен 
пациент- семейство в структурите
за интензивно лечение

А. Темелков, Р. Маринова
УМБАЛ “Александровска“-КАИЛ

14:35 – 14:55

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
FRESENIUS

Хранене и COVID-19. Съвременни 
препоръки

В. Платиканов - МУ Варна

14:45 – 15:00 
Клиничен случай на септичен аборт и 
полиорганна недостатъчност

Д. Шопов,Р. Маринова, П. Хубенова, О. 
Шпортко, Ат. Темелков
УМБАЛ „ Александровска”-КАИЛ

15:00 – 15:15
Anesthesia for cesarean section in 
preeclampsia with severe features

Karadjova D1, Sivevski A1, Ivanov E1, 
Spasovski S1, Zlatkova M1, Pop-Stefanija V1, 
Gjorgjevikj A1, Mehmedovikj N1

1. University Clinic for Gynecology and 
Obstetrics, Skopje, N.Macedonia

15:00 – 15:15
Systolic anterior motion (SAM) като 
причина за хемодинамична неста-
билност

Я. Гецов
Отделение по анестезиология и интен-
зивно лечение, УМБАЛ Аджибадем Сити 
Клиник– Сърдечно-съдов център

15:15 – 15:30
Uterus atony – anesthetic approach 
and outcome

Churlinov K.; Kirov A.; Stojanova S.; 
Atanasova A.                                                                                        
Public health instition with extended activity                                                                                   
Gevgelija; Republic of North Macedonia

НАУЧНА ПРОГРАМА
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22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

15:15 – 15:30
Използване на триизмерно 
изображение за оценяване на 
площта на вена контракта с
трансезофагеална ехокардиография

В. Димитров
Отделение по анестезиология и 
интензивно лечение
УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник – 
Сърдечно- съдов център

15:30 – 15:45
Микробиологични методи за бърза 
диагностика на бактериемия и 
фунгемия -анализ на разходите

Г. Ленгерова 1,2,3, Р. Райчева 4, 
Ч. Стефанов 5,6, Г. Павлов 5,6, M. Петров 1,3, 
М. Мурджева 1,2,3

1. Катедра по медицинска микробиология 
и имунология , 
Фармацевтичен факултет, МУ – Пловдив
2. Лаборатория по Микробиология, 
УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив
3. Научноизследователски институт на 
МУ – Пловдив
4. Катедра Социална медицина и 
обществено здраве, 
Факултет по Обществено здраве, 
МУ– Пловдив, 
5. Клиника по анестезиология и
интензивно лечение , 
УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив,
6. Катедра по анестезиология, спешна и 
интензивна медицина, МФ

15:30 – 15:45
Мениджмънт на анестезия при паци-
енти с хипофизарен нанизъм

Е. Гюлева, К.Петрова, Е.Одисеева, 
Н.Петров
КАИЛ, “ВМА, София”

15:45 –16:00
Оценка на предимствата и 
недостатъците на комбинираната 
спинална-епидурална аналгезия в 
сравнение с предимствата и 
недостатъците на епидуралната 
аналгезия за обезболяване на нор-
мално раждане.

Д-р Елена Георгиева,
КАИЛ „СБАЛАГ  „Майчин дом“ - ЕАД

16:00 – 16:30    КАФЕ ПАУЗА
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22 ОКТОМВРИ 2022 г. (събота)

ЗАЛА 1 3АЛА 2

ПОСТЕРНА СЕСИЯ   16:30 – 17:30
МОДЕРАТОРИ:
доц. Е. Кържин
д-р Е. Къчева

СЕСТРИНСКА СЕСИЯ
МОДЕРАТОРИ:
д-р С. Асов
ст. м.с. М. Добрева

Сравнителна характеристика на 
някои методи за оценка на енергиен 
разход при пациенти на инвазивна 
механична вентилация

С. Николова, Е. Кьосебекиров, 
Е. Митковски, Д. Казаков, В. Стоилов, 
Г. Павлов, Ч. Стефанов
Катедра по анестезиология, спешна и 
интензивна медицина, МУ-Пловдив 
КАИЛ, УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД

Биоимпедансна спектроскопия в 
периоперативния период

Е. Kьосебекиров, Д. Казаков, 
Е. Митковски, С. Николова, Г. Павлов, 
Ч. Стефанов
Катедра по Анестезиология, спешна и 
интензивна медицина, МУ-Пловдив
КАИЛ, УМБАЛ “Свети Георги“

Мултимодален подход при лечение 
на пациент с черепномозъчна травма 
в остра фаза на заболяването – 
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.

С. Добрев, Н. Петров.,. Е. Одисеева
КАИЛ, ВМА – София

16:30 – 16:45
Сестрински грижи за осигуряване на 
терморегулацията при педиатрични 
пациенти, подложени на урологични 
оперативни интервенции

Й. Христова, М. Марчева, С. Калоферова, 
Е. Малечкова, Д. Дакова, Д. Николова, 
Др. В. Стоянова, 
ОАИЛ, МБАЛ ВИТА

16:45 – 17:00
Сестрински грижи при пациенти след 
чернодробна трансплантация 
в реанимация

Йорданова Д., Семовска Р.
КАИЛ ,ВМА – София

НАУЧНА ПРОГРАМА
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22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

Мултимодален  подход при лечение 
на черепно-мозъчна травма в късна 
фаза

П. Ибришимова, Д. Андонова,
 Е. Колева,.В. Райчев, Й. Йовановски, 
С..Кръстева
ВМА София МБАЛ гр. Пловдив – ОАИЛ

Особености при анестезия при 
заболяване Моя-Моя 

И. Иванова2, И. Минев1 2, Ч. Стефанов1 2

 1Катедра по Анестезиология, спешна и 
интензивна медицина, МУ „Пловдив“
  2КАИЛ– УМБАЛ 
„Св. Георги” ЕАД – Пловдив

Сепсис, септичен шок и нарушения в 
хемостазата -  микротромбоза воде-
ща до периферна исхемия

E.Гюлева, Е.Къчева, Е.Одисеева. 
Н.Петров
КАИЛ, ВМА- София
Бенигнена трахеална стеноза след 
продължителна интубация и
трахеостомия при пациент след 
ковид-19 инфекция

А.Манджукова1, М.Енчева2, Е.Кържин1, 
К.Пенкова1, Е.Одисеева1, Н.Петров1

1Катедра по анестезиология и интензив-
но лечение 
2 Клиника по Пулмология и Фтизиатрия 
Военномедицинска академия - София

17:00 – 17:15
Интензивни грижи при болни с 
COVID-19. Грижи за ТСК. Роля на 
медицинската сестра

М. Михайлова
КАИЛ, ВМА – София

17:15 – 17:30
Регионална блок анестезия в 
областта на долния и горния крайник 
Ултразвук-асистиран блок на 
бедрения нерв (n. Femoralis)
Ултразвук-асистиран 
супраклавикуларен блок на plexus 
brachialis

М. Христова
КАИЛ, ВМА- София
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ПОСТЕРНА СЕСИЯ         16:30 – 17:30
МОДЕРАТОРИ: 
доц. Е. Кържин
д-р Е. Къчева
Ендоваскуларно лечение на травматична артериовенозна  фистула - избор 
на анестезия– клиничен случай

Й. Петрова¹, Дж.Томова¹, М.Цеков², M.Лилов ³, Н.Петров¹
1 КАИЛ, ВМА – София
2Клиника Съдова хирургия , ВМА– София
3Клиника  Образна диагностика , ВМА – София

Избор на анестезиологична техника при пациент с Wolff-Parkinson-White 
синдром за лапароскопска пластика на ингвинална херния

К. Пенкова; И. Гиндева; Е. Одисеева; Е. Кържин; Н. Петров; С. Асов
КАИЛ, ВМА – София

Невъзможна интубация при пациент с неочаквана ларинготрахеална 
стеноза. Доклад на клиничен случай

К. Пенкова; Е. Одисеева; Е. Кържин; 
Н. Петров
КАИЛ, ВМА – София

Елетрическа импедансна томография при пациент с гръдна травма – 
клиничен случай

Д. Казаков, Е. Кьосебекиров, Г. Павлов, Е. Митковски, А. Проданов, Ч. Стефанов
Катедра по Aнестезиология, спешна и интензивна медицина, 
Медицински Университет – Пловдив

19:30 – 23:00 
  

ВЕЧЕРЯ 
И ОФИЦИАЛНО  ЗАКРИВАНЕ 

(В ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ)

НАУЧНА ПРОГРАМА
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22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

ACADEMIC PROGRAM

22ND NATIONAL CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGY 
AND INTENSIVE CARE

20-23 OCTOBER 2022 г. 
BURGAS – hOTEl „ BUlGARIA”****

 
PROGRAM

20 OCTOBER 2022 Г. (THURSDAY)
14:00 – 19:00                                                 REGISTRATION AT HOTEL „BUlGARIA ” 

20:00-22:00    DINNER – MAIN RESTAURANT
OPENING CEREMONY

21 OCTOBER 2022 (FRIDAY)

HALL 1 HALL 2
MODERATORS:
prof. Ch. StefanovI. 
Kirilova, MD

MODERATORS:
prof. А. Temelkov
S. Asov, MD

09:00 – 09:15
Anesthesia for traumatic luxation and 
dextroposition of the heart. Clinical case

K. Marcheva, V Adrianov, Pl. Neychev,                 
D. Gendzheliev, G. Georgiev

Department of anesthesiology at the clinic 
of anesthesiology and intensive care, 
UMBALSM “N.I. Pirogov”

09:00 – 09:15
Effect of intravenous high dose vitamin 
C on postoperative pain and opioid 
consumption after laparoscopic 
urological surgery. A randomised 
controlled trial

P. Hubenova, R. Marinova, V. Petrova, 
O. Shportko A. Temelkov
Department of Anesthesiology, 
University Hospital Alexandrovska, 
Sofia, Bulgaria
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ACADEMIC PROGRAM

09:15 – 09:30
Clinical case: selection of 
anesthesiological technique in a patient 
on active therapy for withdrawal from 
alcohol dependence in need of surgical 
intervention on both upper limbs

D. Gendzheliev, V. Ilieva, P. Krastev, 
Pl. Neichev
Department of anesthesiology at the clinic 
of anesthesiology and intensive care, 
UMHCEM ”N.I.Pirogov” Sofia

09:15 – 09:30
Improving postoperative pain control 
after minimally invasive cardiosurgical 
interventions by continuous regional 
infusion of local anesthetic

S.Kamburov, K.Ilieva, B.Naydenova

 Department of Anesthesiology 
and Intensive Care of Patients with 
Cardiosurgical Interventions, UMBAL „St. 
Marina“, Varna

09:30 - 09:45
Total intravenous anaesthesia with 
target-controlled infusion in a patient 
with stiff person syndrome

 
G.Angelov, M. Chorbadzhiyski, T. Minchev 
Cardiac Intensive Care Unit 
Cardiac Surgery Clinic 
Acibadem City Clinic Tokuda Hospital

09:30 - 09:45
Perioperative analgesia and anaesthesia 
in shoulder surgery

Z. Ivanova, A. Zanev, M. Neykova, 
B. Georgieva, D. Stefanov, V. Platikanov,
B. Naydenova
Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care, 
Saint Marina’s University Hospital – Varnа

09:45 – 10:00
Anaesthesia and airway control in 
endoscopic procedures for tracheal stent 
placement – clinical cases from Saint 
Marina’s University Hospital-Varna

M. Neykova, N.Sapundzhiev, N. Mladenov, 
P. Ivanova, B. Georgieva, A. Zanev, K. Ilieva, 
Z. Ivanova, V. Platikanov, B. Naydenova,
Clinic of Anaesthesiology and Intensive 
Care, Saint Marina’s University Hospital – 
Varna

09:45 – 10:00
Up-to-date advances in nano-structured 
extended release local anesthetics and 
their role in postoperative analgesia

D.Tonev

Clinic of Anesthesiology and Intensive Care
University Hospital Tsaritsa Joanna - 
ISUL, Sofia, Bulgaria

10:00 – 10:30     COFFEE BREAK
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22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

21 OCTOBER 2022 (FRIDAY)

HALL 1 HALL 2

MODERATORS:
prof. V. Platikanov
S. Dobrev, MD

MODERATORS:
assoc. prof. R. Marinova
P. Hubenova, MD

10:30 – 11:10

DUTCHMED SYMPOSIUM
MAIN SPONSOR

ANI (ANALGESIA NOCICEPTION INDEX) 
– innovative and validated non-invasive 
technology supporting the conduct of 
balanced and adequate analgesia in 
the perioperative period and during 
intensive care treatment

Marinov М., Petrov N., Odiseeva Е.
Department of Anesthesiology and 
Intensive Care
Military Medical Academy, Sofia

10:30 – 10:45
Lung abscess in critically ill COVID-19 
patients and ventilator-associated 
pneumonia

М. Malchev, G. Georgiev, V. Bodurova, 
G. Georgiev, S, Milanov
Intensive Care Unit, Anesthesiology and 
Intensive Care Clinic at UMBALSM “N. I. 
Pirogov”
10:45 – 11:00 
Therapeutic management and outcomes 
in COVID 19 patients in the intensive 
care unit. A systematic review

Encheva P., Ivanova P., Mladenov N.,    
Platikanov V., 
Department of Anesthesiology and Intensive 
Care, “St. Marina” University Hospital, Varna 
Department of Anesthesiology and Intensive 
Care, Medical University - Varna

11:00 – 11:15
COVID-19 pneumonia, newly discovered 
diabetes, multiorgan failure in a patient 
in ICU- diagnostic and therapeutic 
challenges. A clinical case

K. Proevski, At. Temelkov,

Alexandrovska University Hospital. 
Department of Anesthesiology and Intensive 
Care
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11:10-11:30  

SYNMED BULGARIA
PRESENTATION

The multimodal pharmacological 
approach in Shock

Dr. Liana Plesa 
Institute of Cardiovascular Diseases 
and Transplant,Timișoara

11:15 – 11:30
Hеmostatic abnormalities and 
hemorrhage in patients with COVID 
infection and long COVID syndrome

Kirilova I., Kurjin E., Odiseeva E., 
Petrov N.
DAIC, MMA - Sofia

11:30 – 11: 45
Early enteral nutrition in critically ill 
COVID-infected patients

Kirilova I., Petrov N., Odiseeva E.
DAIC, MMA - Sofia

11:30 – 12:10

MSD SYMPOSIUM
MAIN SPONSOR

Strategic options for antibiotic therapy 
in at-risk patients with Gram-negative 
bacterial infections in anesthesiology 
and intensive care units

Ch. Stefanov

11:45 – 12:00
Point of care ultrasound (pocus) or your 
new megahertz stethoscope

G. Georgiev
Central ICU, MHATEM “N.I.Pirogov”, Sofia

12:00 – 12:15
Ventilator-induced lung injury: 
mechanisms and prevention

Marinova R., Temelkov, At, Hubenova P.
UMHAT “Alexandrovska”-ICU

12:10 – 12:30 

FRESENIUS PRESENTATION

Postoperative anesthesia with 
Neodolpase

N. Lilyanov, P. Stoeva-Keranova„St. Ivan 
Rilski“ Hospital, Sofia

12:15 – 12:30
Lung ultrasound for patient monitoring

V. Stoilov, E. Mitkovski, D. Kazakov, E. 
Kyosebekirov, S. Nikolova, G. Pavlov, Ch. 
Stefanov
Department of Anaesthesiology, Emergency 
and Intensive Care Medicine, MU “Plovdiv”
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22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

13:00 – 14:00     LUNCH

21 OCTOBER 2022 (FRIDAY)

HALL 1 HALL 2
MODERATORS:
assoc. prof. R. Andonovaprof. 
Е. Odiseeva

MODERATORS:
prof. S. Milanovassoc. 
prof. G. Georgiev

14:00 – 14:15
Preoperative fasting guidelines: are we 
following them

A. Atanasova, B. Mladenov
University Multi profile Hospital for Active 
Treatment and Emergency Medicine „N. I. 
Pirogov“

14:00 – 14:15
Principles of anesthesia in cochlear 
implantation surgery

Karjin E., Kancheva L., Asov S., Odiseeva E., 
Petrov N.
Department of Anesthesia and Intensive 
Care, Military Medical Academy Sofia

14:15 – 14:30
Cardiopulmonary resuscitation in 
children

E. Ivanova
Clinic of Pediatric Anesthesiology and 
Intensive Care, University Multi profile 
Hospital for Active Treatment and 
Emergency Medicine “N. I. Pirogov”

14:15 – 14:30
Peripheral nerve block as a method of 
anesthesia in morbidly obese patients - 
benefits and risks. Case report

Asov S., Petrov N., Odiseeva E., Kyrzhin E., 
Donchev H.
Department of Anesthesia and Intensive 
Care – Military Medical Academy, Sofia

14:30 – 14:45
Medical-legal problems in anesthesia 
and intensive care, in children and 
adults - examples and analysis of the 
current situation

H. Hristov, D. Donchev, B. Mladenov
Clinic of Pediatric Anesthesiology and 
Intensive Care, University Multi profile 
Hospital for Active Treatment and 
Emergency Medicine “N. I. Pirogov”

14:30 – 14:45
Suprainguinal fascia iliaca block 
(SIFI block)

Z. Ivanova, A. Zanev, M. Neykova, B. 
Georgieva, D. Stefanov, V. Platikanov, B. 
Naydenova
Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care, 
Saint Marina’s University Hospital – Varna
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14:45 – 15:00
Depth of anesthesia in pediatric 
patients - associated problems and 
monitoring options

D. Donchev
Department of pediatric anesthesia and 
intensive care University Hospital N. I. 
Pirogov, Sofia, Bulgaria

14:45 – 15:00
Ultrasound navigated intrafascial nerve 
blocks of the thoracic wall for intra and 
postoperative analgesia during breast 
surgery

V.Stefanov, S. Ivanov, K. Isaeva, A. Trenovski
Medical Institute – Ministry of Interior – 
Anesthesiology and Intensive Care Ward

15:00 – 15:15
Priorities in pediatric post resuscitation 
management

P. Hristova 
Department of pediatric anesthesia and 
intensive care University Hospital N. I. 
Pirogov

15:00 – 15:15
Comparison of the efficiency in 
postoperative pain management with 
tap block vs. epidural catheter at the 
12-th and 24-th hour in abdominal 
surgery

V. Manolova, E. Shumanov, V. Hristova, M. 
Kozarov, Pl. Neychev, St. Milanov
Department of anesthesiology at the clinic 
of anesthesiology and intensive care, 
UMBALSM „N.I. Pirogov“

15:15 – 15:30
Usage of caudal block as adjunct 
during general anesthesia for 
children undergoing urologic surgical 
interventions

V. Stoianova, Y. Grozev, I. Chairova, V. 
Dukov, B. Yaneva, A. Lazarov, E. Atanasov , 
S. Andreev.
ICU, Vita Hospital Department Children 
Urology Vita Hospital

15:15 – 15:30
Impact of TAP-block on postoperative 
pain management in patients with 
lower midline laparotomy

Atanas Zanev , Nikolay Mladenov, 
Petya Ivanova, Mirela Neikova, Boryana 
Georgieva, Zdravka Ivanova, Katerina 
Ilieva, Vilian Platikanov, Boryana 
NaydenovaAnesthesiology and Intensive 
Care Unit, 
UH St. Marina, Varna
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22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

15:30 – 16:00 

How COVID-19 has changed challenges 
in the operating room: a call for
individualized strategy

Guest lector - Ovidiu Bedreag MD,   
University Hospital Timisoara- Romania

15:30 – 15:45
Peripheral nerve block of plexus 
brachialis as an alternative to general 
anesthesia for upper extremity surgery 
in a patient with myasthenia gravis

D. Nikolakov; M. Georgieva; A. Stanoevski; 
D. Milutinov; K. Stefanov; I. Stefanovska
Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, 
University Multidisciplinary Hospital for 
Active Treatment “St. Anna” - Sofia, Bulgaria

15:45 – 16:00
Opioid sparing analgesia in the early 
postoperative period for total knee 
arthroplasty

V. Radev
Medical University - Pleven

16:00 – 16:30       COFFEE BREAK

21 OCTOBER 2022 (FRIDAY)

HALL 1 HALL 2
MODERATORS:
assoc. prof. М. Atanasova
S. Asov, MD

MODERATORS:
assoc. prof. Y. Yamakova
assoc. prof. Kyrzhin

16:30 – 17:00

UNIPHARMA SYMPOSIUM
Citicoline in the intensive care of stroke 
and brain injury

A. TemelkovDepartment of Anesthesiology, 
University Hospital Alexandrovska, Sofia, 
Bulgaria

Citicoline in the prevention of postoperative 
cognitive impairment

        R. Kalpachki, 
       “St. Anna” Hospital Sofia

16:30 – 16:45
Acute eosinophilic infiltrate and acute 
eosinophilic pneumonia - a clinical case 

T. Dimitrova, K. Petrova, M. Abrasheva, N. 
Petrov, E. Odisseeva
Department of Anesthesia and Intensive 
Care – Military Medical Academy, Sofia

16:45 – 17:00
Arteria lusoria. Clinical case

L. Angelov, D. Madjarov 
National cardiological Hospital Sofia
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17:00 – 17:15
Acquired hemophilia and intensive care 
– two cases reports

Platikanov V.,Mladenov N., Ivanova P.,
Zanev A.,Ivanova Z., Nejkova M., Najdenova B.
KAIL, UMHAT “St.Marina”, MU Varna

17:00 – 17:15
Hemorrhagic fever with renal 
syndrome - a case report

A. Trenovski, I. Ganchev, V. Stefanov
Medical Institute of the Ministry of Interior, 
Sofia

17:15 – 17:30
Case study of a patient with chronic 
pain in the buttock, who is diagnosed 
with piriformis syndrome
K.Isaeva, V.Stefanov, A.Trenovski
Medical institute – Ministry of Interior – 
Anesthesiology and Intensive Care Ward

17:15 – 17:30
Upper GIT bleeding - a serious 
anesthetic challenge

M. Nenkov, I. Ivanchev, A. Kacarov, I. Popadiin
Department of Anesthesia and Intensive Care 
– Military Medical Academy, Sofia

19:00 – 23:00      DINNER IN MAIN RESTAURANT

22 OCTOBER 2022 (SATURDAY)
HALL 1 HALL 2
MODERATORS:
assoc. prof. R. Marinova
M. Nenkov, MD

MODERATORS:
assoc. prof. G. Pavlov
А. Prodanov, MD

09:00 – 09:30 

MEDIS PHARMA SYMPOSIUM

CytoSorb in septic shock

Andrea Montisci, MD (Division of 
Cardiothoracic Intensive  Care, ASST Spedali 
Civili, Brescia, Italy)

Haemoadsorbtion beyond 
hyperinflammation

Maria Soledad Taborda-Küpper

09:00 – 09:15
Effects of lung protective ventilation 
during laparoscopic and robotic 
prostatectomy

O.Shportko, R. Marinova, P.Hubenova, 
V.Petrova, A.Temelkov
Department of Anesthesiology, University 
Hospital Alexandrovska, Sofia, Bulgaria
09:15 – 09:30
Effect of preoperative preparation 
with alpha-blockers on intraoperative 
hemodynamics during general 
anesthesia for laparoscopic 
adrenalectomy

Katerina Ilieva, Atanas Zanev, Svetoslav 
Kamburov, Boryana Naydenova
Anesthesiology and intensive care unit of 
patients with cardiac surgery interventions,
UH St. Marina, Varna
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22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

09:30-10:00  

BBRAUN SYMPOSIUM
Spinal anesthesia with 2% hyperbaric 
prilocaine hydrochloride solution: new 
opportunities for day-case surgery

Asov S., Petrov N., Odiseeva E., Kyrzhin E.
Military Medical Academy Sofia, 
Department of Anaesthesiology and 
Intensive Care

Prilocaine hydrochloride 2% hyperbaric 
solution (Takipril®) – anaesthetic of 
choice for endourological day-case 
surgery

Gancheva Kr., Kirilova I., Petrov N.
Military Medical Academy Sofia, 
Department of Anaesthesiology and 
Intensive Care

09:30 – 09:45
Determing the volemic status of 
critically ill patients by non-invasive 
measurement of static and dynamic 
hemodynamic parameters

E. Mitkovski, V. Stoilov, D. Kazakov, E. 
Kyosebekirov, S. Nikolova, G. Pavlov, Ch. 
StefanovDepartment of Anesthesiology, 
Emergency and Intensive Medicine, Medical 
University “Plovdiv”Clinic of Anesthesiology 
and intensive care, UMBAL “St. George” 
Plovdiv

09:45 – 10:00
Perioperative hemodynamic monitoring 
in resource-limited departments

Y. Yamakova, I. Staneva – Todorova, R. 
PetkovUniversity Hospital of Oncology, 
University Hospital of Pulmonary Diseases

10:00 – 10:30      COFFEE BREAK

22 OCTOBER 2022 (Saturday)

HALL 1 HALL 2
MODERATORS:
prof. N. Mladenov
М. Marinov, MD

MODERATORS:
Vlasakov, MD
I. Kirilova, MD

10:30 – 10:45
Microbiological methods for rapid 
diagnosis of bacteremia and fungemia - 
cost analysis

G. Lengerova, R. Raycheva, Ch. Stefanov, G. 
Pavlov,  MM. Petrov, M. Murdjeva

10:30 – 11:00

BAXTER PRESENTATION
SPONSOR

The use of long-term renal replacement 
therapy in daily practice, as well as in 
COVID19. Plasmapheresis in COVID 19

Ciprian Gindas and Ovidiu Bedreg, Romania
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10:45 – 11:00 
Perioperative cortisol response in 
patients undergoing “FAST-TRACK“ hip 
replacement surgery

Z. Jeleva, Belitova M., Marinov Ts., Nikolova 
G., Mladenova M., Ilchev T., Dimitrova B.

11:00 – 11:15
Harlequin syndrome- potentially life 
threatening complication in cardiac 
surgery

Y. Getsov
Anesthesia and ICU, Acibadem Cty clinic- 
Cardiovascular centre University Hospital, 
Sofia, Bulgaria

11:00 – 11:30

TOP HOSPITAL PRESENTATION
GE HEALTHCARE 
REPRESENTATIVE

Transexamic acid - a pharmacology 
used as part of the treatment and 
prevention of hemorrhage

S. Dobrev, N. Petrov, E. Odiseeva
Department of Anesthesia and Intensive 
Care 
Military Medical Academy

11:15 – 11:30
Therapeutic plasma exchange 
in patients with thrombotic 
thrombocytopenic purpura (TTP) 
– clinical cases from clinic of 
anaesthesiology and intensive care, 
Saint Marina’s University Hospital – 
Varna

M. Neykova, N. Mladenov, P. Ivanova, B. 
Georgieva, A. Zanev, K. Ilieva, Z. Ivanova, V. 
Platikanov, B. Naydenova
Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care, 
Saint Marina’s University Hospital - Varna
Department of Anaesthesiology, Emergency 
and Intensive Care Medicine of Medical 
University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov – 
Varna

11:30 – 11:45
Prognostic and diagnostic role of serum 
procalcitonin, C-reactive protein and 
interleukin-6 levels in patient with 
sepsis or septic shock

P. Ivanova, M. Neykova, N.Mladenov, V. 
PlatikanovDepartment of Anesthesiology 
and Intensive Care – MU Varna, UMHAT “St. 
Marina”
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22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

11:30 – 12:30      

PFIZER SYMPOSIUM
GENERAL SPONSOR

MODERATORS:
prof. N. Mladenov

Clinical experience with Gram negative 
microorganisms

Ch. Stefanov

Growth of antibiotic resistance in Gram 
positive bacteria. Have you run out of 
therapeutic options?

B. Kamenova

11:45 – 12:00
Weaning from mechanical ventilation in 
a patient suffering from Mendelson′s 
syndrome with adaptive ventilation mode 
(AVM)

S. Marinova, V. Georgieva, L. Stancheva
Dr Stefan Cherkezov 
General Hospital Veliko Tarnovo

12:00 – 12:15
Relationship between cardiovascular 
status and postoperative length after 
kidney transplantation

V. Petrova, P. Hubenova, R. MArinova, H. 
Zaekova, O. Shportko, A. Temelkocv
Department of Anesthesiology, University 
Hospital Alexandrovska, Sofia, Bulgaria

12:30 – 12:50

BBRAUN PRESENTATION

New optimal nutritional formulas

E.Odiseeva
Department of Anesthesia  and Intensive 
Care, Military Medical Academy

12:15 – 12:30
Preparation and cardiovascular 
preoperative monitoring of patients for 
kidney transplantation

V. Petrova, P. Hubenova, R. Marinova, Hr. 
Zaekova, At. Temelkov

12:50 – 13:05
Severity of disease and organ dysfunction 
in patients with COVID-19, treated in the 
intensive care unit of UMBALSM 
"N. I. Pirogov" for the period
november 2020 - december 2021

K.Kerim, S.Angelov, G.Georgiev, St. Milanov
Department of Anesthesia and Intensive 
Care, UMHCEM “Pirogov” - Sofia

12:30 – 12:45
An unexpected complication after 
allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation

D. Shtiliyanov, Y. Yamakova, I. 
StanevaUniversity Specialized Hospital 
for Active Treatment in Oncology, Sofia – 
Intensive Care Unit 

13:00 – 14:00    LUNCH
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22 OCTOBER 2022  (SATURDAY)
HALL 1 HALL 2
MODERATORS:
assoc. prof. G. Georgiev
S. Angelov, MD

MODERATORS:
prof. E. Odiseeva
S. Dobrev, MD

14:15 – 14:30
Percutaneous endoscopic gastrostomy - 
PEG, view from both sides of the screen

M. Nenkov, I. Ivanchev, K. Sapundjiev, G, 
Hinkova
Department of Anesthesia and Intensive 
Care , Military Medical Academy

14:15 – 14:35

SURGIMED PRESENTATION

INTERFACES from INTERSURGICAL for 
Critical care

Galina Kylesiene
14:30 – 14:45
Relationships treatment team-critical 
patient-family in intensive care 
structures

At. Temelkov, R. Marinova
UMBAL „Alexandrovska“-ICU

14:35 – 14:55

FRESENIUS PRESENTATION
Nutrition and COVID-19. Modern 
recommendations

V. Platikanov
MU - Varna

14:45 – 15:00 
Clinical case of septic abortion and 
multiorgan failure

D. Shopov,R.Marinova, P.Hubenova, 
O.Chportko,
At. Temelkov
UMHAT Alexandrovska –ICU

15:00 – 15:15
Anesthesia for cesarean section in 
preeclampsia with severe features

Karadjova D, Sivevski A, Ivanov E, Spasovski 
S, Zlatkova M, Pop-Stefanija V, Gjorgjevikj 
A, Mehmedovikj NUniversity Clinic for 
Gynecology and Obstetrics, Skopje, 
N.Macedonia

15:00 – 15:15
Systolic anterior motion (SAM) as a 
cause of hemodynamic instability

Y. Getsov MD
Anaesthesia and ICU, Agibadem City clinic- 
Cardiovascular centre University Hospital, 
Sofia, Bulgaria

15:15 – 15:30
Uterus atony – anesthetic approach and 
outcome

Churlinov K., Kirov A.; Stojanova S.;
Atanasova A.                                                                                          
Public health institution with extended activity                                                                                   
Gevgelija, Republic of North Macedonia

ACADEMIC PROGRAM



38

22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

15:15 – 15:30
Use of 3D imaging to measure the vena 
contracta area with transoesophageal 
echocardiography

V. Dimitrov
Department of Anesthesiology and 
Intensive Care
Acibadem City Clinic- Cardiovascular clinic
Sofia, Bulgaria

15:30 – 15:45
Microbiological methods for rapid 
diagnosis of bacteremia and fungemia - 
cost analysis

G. Lengerova1,2,3, R. Raycheva4 , 
Ch. Stefanov5,6, G. Pavlov5,6,  M. Petrov1,3, M. 
Murdjeva1,2,3  
1Department of Medical microbiology 
and immunology „Prof. Dr. Elissay Yanev”, 
Faculty of Pharmacy, Medical University - 
Plovdiv, Bulgaria
2Laboratory of Microbiology, University 
Hospital St. George, Plovdiv, Bulgaria
3Research Institute at Medical University - 
Plovdiv, Bulgaria
4Department of Social Medicine and Public 
Health, Faculty of Public Health, Medical 
University – Plovdiv, Bulgaria
5Clinic of Anesthesiology and Intensive 
Care, University Hospital St. George, Plovdiv, 
Bulgaria
6Department of Anaesthesiology and 
Intensive Care Medicine, Faculty of 
Medicine, Medical University – Plovdiv, 
Bulgaria

15:30 – 15:45
Management of anaesthesia in patients 
with pituitary dwarfism

E. Gyuleva, К.Петрова, Е.Одисеева, 
Н.Петров
Clinic of Anaesthesiology and Intensive 
Care, Military Medical Academy, Sofia

16:00 – 16:30    COFFEE BREAK

22 OCTOBER 2022 (SATURDAY)
HALL 1 HALL 2
POSTER SESSION     16:30 – 17:30
MODERATORS:
assoc. prof. Kyrzhin
E. Kucheva, MD

NURSING SESSION
MODERATORS:
S. Asov, MD
M. Dobreva, head nurse

Comparative characteristics of some 
methods for estimating energy 
expenditure in patients on invasive 
mechanical ventilation

S. Nikolova, E. Kyosebekirov, E. Mitkovski, D. 
Kazakov, V. Stoilov, G. Pavlov, Ch. Stefanov
Department of Anesthesiology, Emergency 
and Intensive Care Medicine, MU-Plovdiv

16:30 – 16:45
Nursing care for thermoregulation 
of paediatric patients undergoing 
urological interventions

Y. Hristova, M. Martcheva, S. Kaloferova, 
E. Maletchkova, D. Dakova, D. Nikolova, V. 
Stoianova, M.D.
ICU, VITA Hospital
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Perioperative bioimpedance 
spectroscopy

E. Kyosebekirov, D. Kazakov, E. Mitkovski, S. 
Nikolova, G. Pavlov. Ch. Stefanov
Department of Anaesthesiology, Emergency 
and Intensive Care Medicine, MU-Plovdiv
Clinic of Anaesthesiology and Intensive 
Care, UMHAT “St. George”

A multimodal approach in the treatment 
of a patient with a brain injury in the 
acute phase of the disease - a clinical 
case

S. Dobrev, N. Petrov, E. Odiseeva
MMA - SOfia

Case study of recovery from coma after 
devastating prognosis

P. Ibrishimova, D. Andonova, E. Koleva, V. 
Raichev, Y. Jovanovski, C. Krasteva
OARIL-VMA-MBAL, city of Plovdiv

Features of conducting anesthesia in 
patients with MOYA-MOYA disease 

I.Ivanova, I. Minev, Ch. Stefanov
Department of Anaesthesiology, Emergency 
and Intensive Care Medicine, MU “Plovdiv”
Clinic of Anesthesiology and Intensive 
Care Меdicine, UMHAT „St. George” EAD - 
Plovdiv

16:45 – 17:00
Nursing care for liver transplanted 
patients in the intensive care unit

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

17:00 – 17:15
Intensive care for patients with 
COVID-19. Care for tracheostomy 
cannula. Role of the nurse

M. Mihaylova
Department of Anesthesiology and Intensive 
Care, 
Military Medical Academy - Sofia

17:15 – 17:30
Regional block anesthesia in orthopedics 
and traumatology

Hristova M., 
Department of Anesthesiology and Intensive 
Care, 
Military Medical Academy - Sofia

ACADEMIC PROGRAM
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POSTER SESSION     16:30 – 17:30
MODERATORS:
assoc. prof. Kyrzhin
E. Kucheva, MD
Sepsis, septic shock and hemostasis disorders- microthrombosis leading to 
peripheral ischemia

E. Gyuleva, E. Kacheva, E. Odiseeva, N. Petrov
Department of Anesthesia and Intensive Care, Military Medical Academy Sofia

Benign tracheal stenosis after continuous intubation and tracheostomy in a 
patient after COVID-19 infection

A. Mandzhukova, M. Encheva, E. Karjin, E. Odiseeva, N. Petrov
Department of Anesthesia and Intensive Care , Clinic of Pneumology and Phthisiology
Military Medical Academy – Sofia

Endovascular treatment of traumatic arterio-venous fistula – choice of anaesthesia 
– clinical case

Petrova I, Tomova J., Cekov M., Lilov M., Petrov N.
Department of Anaesthesiology and Intensive care, MMA, Sofia
Clinic of Vascular Surgery, MMA, Sofia, Clinic of Diagnostic Imaging, MMA, Sofia

Selection of anesthetic technique in a patient with Wolff-Parkinson-White 
syndrome for laparoscopic inguinal hernia repair

K. Penkova; I. Gindeva; E. Odiseeva; N. Petrov; S. Asov 
Department of Anesthesia and Intensive Care, Military Medical Academy - Sofia

Impossible intubation in a patient with unexpected laryngotracheal stenosis. A 
clinical case report

K. Penkova; E. Odiseeva; E. Karjin; N. Petrov
Department of Anesthesia and Intensive Care , Military Medical Academy 

Electrical impedance tomography in a patient with chest trauma – case report

D. Kazakov, E. Kyosebekirov, G. Pavlov, E. Mitkovski, A. Prodanov, Ch. Stefanov
Department of Anaesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine, Medical 
University of Plovdiv

19:30 – 23:00   
DINNER AND CLOSING CEREMONY 

(MAIN RESTAURANT)
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CITICOLINE ПРИ ПРОФИЛАКТИКА НА ПОСТОПЕРАТИВНИ 
КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ

Р. Калпачки
Клиника по нервни болести 

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, предвид дългосрочните последици и влошаване качеството на живот.  
Към момента възможностите за предотвратяване на СОКН остават дискусионни и 
не съществува унифицирана стратегия за намаляването им. Последните клинични 
проучвания отчитат ползата от използването на невропротектор при възрастни 
пациенти с рискови фактори.

Citicoline е невропротективно лекарство с редица качества полезни при 
лечението на СОКН. Citicoline стабилизира невронната мембрана, увеличава 
нивата на невротрансмитерите ацетилхолин, допамин и норепинефрин, 
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 превенция и лечение на СОКН. Подбрани са 6 рандомизирани 
клинични проучвания, отговарящи на критериите на търсене. Пациентите са 
разнообразни: коронарен байпас операция, лапароскопска холецистектомия, 
постоперативен делириум при възрастни пациенти след коронарна операция 
или протезиране на тазобедрената става, когнитивна рехабилитация 
след неврохирургична операция, тежка мозъчна увреда. Проследява се 
невропсихологичния статус на пациентите със съответните неврокогнитивни 
тестове. Резултатите от проучванията свителстват за ползата на Сiticoline при 
профилактиката и лечението на СОКН.

Заключение: Citicoline предотвратява развитието на СОКН в следоперативния 
период, надеждно подобрява пост-анестетичната рехабилитация, значително 
намалява СОКН при кардиохирургични операции, ускорява излизането от 
постоперативен делириум при възрастни пациенти, намалява болничния престой, 
подобрява 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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CITICOLINE В ИНТЕНЗИВНАТА ТЕРАПИЯ НА ИНСУЛТ 
И МОЗЪЧНА ТРАВМА

А. Темелков
Клиника по интензивна терапия 

Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение “Александровска“ 
ЕАД,гр. София

Множество предклинични проучвания доказват, че:
Citicoline има редица невропротективни свойства относно функциите на 

невронната мембрана, клетъчния енергиен баланс, глутаматната екситотоксичност, 
оксидативната каскада, апоптозата и нарушаването на кръвно-мозъчната бариера. 
Цитиколин намалява експресията на фосфолипаза А2, увеличава синтеза на 
структурните фосфолипиди и експресията на нивата на протеин SIRT1 в мозъка, 
което е от полза за невронната пластичност и когнитивната функция. Citicoline е 
холинов донор за синтеза на ацетилхолин. Също така може да повиши нивата и на 
други невротрансмитери в синапсите – като допамин, серотонин и норепинефрин. 

“Citicolinine е подробно-изучено и успешно прилагано лекарство при лечение 
на инсулт и мозъчна травма в остра фаза и при неврологичните последствия, 
както и при лечение на когнитивни и поведенчески нарушения вследствие на 
хронични съдови и дегенеративни мозъчни заболявания.

Проследените метаанализи и клинични проучвания свидетелстват за 
съществени ползи от прилагането на citicoline при исхемичен и хеморагичен 
инсулт и мозъчна травма. Така например лечението с орален Citicoline, приложен 
до 24 h след началото на умерен до тежък инсулт, увеличава вероятността за 
пълно възстановяване към  третия месец, а дългосрочното лечение с Цитиколин 
предпазва от когнитивно влошаване и  прогнозира по-добро качество на живот 
след исхемичен инсулт.
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ПЕРИОПЕРАТИВЕН ХЕМОДИНАМИЧЕН МОНИТОРИНГ В ЗВЕНА С 
ОГРАНИЧЕНИ РЕСУРСИ

Й. Ямакова1, И. Станева – Тодорова1, Р. Петков2

1УСБАЛ по Онкология, София; 2МБАЛ по Белодробни болести, МУ, София

Цел на презентацията е да даде насоки за оценка на хемодинамиката на 
пациентите през периоперативния период в отделения/клиники, в които няма 
възможност за директно мониториране на МСО, езофагеална ехокардиография, 
измерване на кислородната консумация.

Методи: Инвазивни процедури: централен венозен път и артериална линия, 
неинвазивни: клинично оценка, торакална ехография, ехографска оценка на долно 
празна вена.

Резултати: Презентацията ще отговори на няколко важни въпроса: до колко 
да се доверяваме на клиничните белези при оценката на хемодинамиката; как да 
оценим и как да контролираме волемията на пациентите; можем ли да определим 
кой пациент ще отговори на обемно заместване; как да интерпретираме сатурация 
на смесена венозна кръв; какво е значението на артерио-венозната разлика на СО2.

Заключение: Представеният периоперативен хемодинамичен мониторинг е 
мини инвазивен и не изисква големи ресурси и позволява бърза и добра преценка 
на пациента, което води до бързо решение за терапевтично поведение.

PERIOPERATIVE HEMODYNAMIC MONITORING IN RESOURCE-
LIMITED DEPARTMENTS

Y. Yamakova1, I. Staneva – Todorova1, R. Petkov2

1University Hospital of Oncology, 2 University Hospital of Pulmonary Diseases

The aim of the presentation is to give guidelines for assessment of the hemodynamic 
of patients during the perioperative period in departments where there is no possibility of 
monitoring of CO, oesophageal echocardiography, measurement of oxygen consumption.

Methods: Invasive procedures: central venous line and arterial line, non-invasive: 
clinical assesment, thoracic ultrasound, ultrasound evaluation of the inferior vena cava.

Results: The presentation will answer several important questions: how much to 
trust clinical signs in the evaluation of hemodynamic; how to assess and how to control 
patients’ volemia; can we determine which patient will respond to volume replacement; 
how to use saturation of mixed venous blood; what the significance of arterio-venous 
CO2 difference is.

Conclusion: The presented perioperative hemodynamic monitoring is minimally 
invasive and does not require large resources and allows a quick and good assessment of 
the patient, leading to a quick decision on therapy.
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ПРОТОКОЛИ ЗА ПРЕДОПЕРАТИВНО ГЛАДУВАНЕ. 
СПАЗВАТ ЛИ СЕ РЕАЛНО ТЕ?

А. Атанасова (1), Б.Младенов(1)

1Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение, 
УМБАЛСМ“Н.И.Пирогов“

I. Цел на изследването
Настоящите насоки за предоперативно гладуване и жадуване в педиатричната 

анестезия препоръчват консервативни режими в продължение на много години. 
Скорошни публикации на педиатричното Европейско дружество по анестезиология 
и интензивно лечение докладват по-либерални режими на гладуване без данни 
за повишена честота на аспирация или регургитация. С настоящето проучване 
целим да представим обобщени доказателства и препоръки за предоперативно 
гладуване и жадуване в детската планова анестезия, както и внедряването им в 
клиничната практика.

II. Материал и методи
Литературен обзор на по темата, както и съпоставка на опита до момента 

в клиниката по Детска анестезиология и интензивно лечение на пациенти от 
новорожденска до 18 годишна възраст, подлежащи на планова хирургия

III.  Резултати
Анализ на пациентите, подлежащи на планова хирургия, преминали през 

клиниката за последните три месеца, относно препоръчни и реални часове на 
гладуване и жадуване. Оценка на хемодинамичната стабилност на пациентите 
при увод в анестезия и в началото на интраоперативната интервенция.

IV.  Заключение 
Основната цел на насоките за предопертивно гладуване и жадуване, са да 

намалят риска от белодробна аспирация, но и не трябва да се забравя, че други 
основни причини за регургитация или аспирация по време на увода в анестезия 
биха могли да бъдат неадекватна анестезия, проблеми с дълбочината или 
дихателните пътища. Рискът от регургитация или аспирация присъства при всяка 
седация/обща анестезия, като се увеличава при спешни случаи. Минималното, 
безопасно предоперативно гладуване и жадуване би намалило тревожността, 
преоперативния стрес при пациентите, както и рискът от дехидратация, особено 
важен в детската възраст.
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PREOPERATIVE FASTING GUIDELINES: 
ARE WE FOLLOWING THEM

A. Atanasova, B. Mladenov

I.  Aim
Current paediatric anaesthetic fasting guidelines have recommended conservative 

fasting regimes for many years and have not altered much in the last decades. Recent 
publications in this first paediatric European Society of Anaesthesiology and Intensive 
Care pre-operative fasting guideline have employed more liberal fasting regimes with 
no evidence of increased aspiration or regurgitation rates. In the present study, we 
aim to present summary evidence and recommendations for preoperative fasting in 
pediatric elective anesthesia, as well as their implementation in clinical practice.

II.  Material and methods
A literature review of the problem, and a comparison of the experience to date 

in the Department of Pediatric Anesthesiology and intensive care of patients from 
newborn to 18 years of age.

III.  Results
Analysis of patients undergoing elective surgery who passed through the clinic in 

the last three months regarding recommended and actual hours of fasting. Assessment 
of hemodynamic stability of patients at induction of anesthesia and at the beginning 
of intraoperative intervention.

IV.  Conclusion
The main purpose of preoperative fasting guidelines is to assess the risk of pulmonary 

aspiration, but it should not be forgotten that other main causes of regurgitation 
during induction of anesthesia could be inadequate anesthesia, problems with the 
respiratory tract. The risk of aspiration is indicated at any sedation/general anaesthesia, 
increasing in emergencies. Minimal, safe preoperative fasting would decrease patient’s 
thirst, anxiety, improves their strength, decrease preoperative stress, as well as the risk 
of dehydration, especially important in childhood.
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ПЕРИОПЕРАТИВЕН КОРТИЗОЛОВ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ С 
FAST-TRACK ТАЗОБЕДРЕНА ХИРУРГИЯ

З.Желева , Белитова М., Маринов Ц., Николова Г.,Младенова М., Илчев Т., 
Димитрова Б.

УМБАЛ“ Царица Йоанна-ИСУЛ“ София

Въведение: Тазобедреното ендопротезиране е голяма по обем хирургична 
интервенция, свързана с висок стресов индекс, мощна болкова изява и дискомфорт 
на пациентите.  Системният стрес отговор, тригериран от хирургична травма, се 
характеризира с невроендокрина дисрегулация. Активацията на Хипоталамус-
Хипофиза-Адренална ос е критична в координацията на стрес-отговора на 
организма спрямо хирургична травма, с oсновен модулатор -кортизол.  Отделянето 
му следва нормален циркаден ритъм.  При хирургичен стрес, травма, инфекция 
нивата на АСТН и кортизол  нарастват съществено, които могат да се задържат  до 
24-ят час от хирургичната интервенция. Нормалните стойности на кортизола са 4,3-
22,4 mcg/dl.

Цел: е да се установи зависимостта на стресовият отговор от вида на 
анестетичната техника.

Материали и методи: проспективно проучване  за периода  октомври 2020-  юни 
2022, извършено в Клиника Ортопедия и Травматология в  Университетска болница 
Царица Йоанна-ИСУЛ, върху две групи пациенти, според вида на анестезията, 
подложени на тазобедрено ендопротезиране. I- ва група-25 с обща анестезия-увод с 
Пропофол-2 мг/кг, Сукцинилхолин 1мг/кг, поддържане с Изофлуран и обезболяване 
с Фентанил 10-15 мкг/кг-интраоперативна аналгезия. Втората група-25 пациента със 
спинален блок, осъществен с Маркаин 20мг и интратекален Морфин - 200мкг/кг, 
осигуряващ продължителна следоперативна аналгезия за 20-24 часа. Пациентите 
с обща анестеия се обезболяват следоперативно с Метамизол 2x 1g и Трамадол 
2x 100мг.  На всички болни се аспирира венозна кръв за изследване нивото на 
кортизола периоперативно- преди началото на операцията, в болничната стая, 30 
минути след хирургичния срез, 1 час след приключване на операцията.

Резултати и дискусия: При пациенти с обща анестезия нивото на кортизола 
е – при първото изследване ср. Стойност на кортизола е: 43,25  mcg/dl, 30 мин 
след хирургичния разрез е 48,52 mcg/dl, 1 час след приключване на оперативната 
интервенция е 38,88 mcg/dl. При пациенти с невроаксиален блок , първата стойност 
на кортизола е 33,90 mcg/dl,  30 мин след начало на операцията е 29,70mcg/dl, 1 час 
след операцията е 18,19 mcg/dl. От получените резултати е отчетлива атенюацията 
на стрес-отговора при пациенти със спинална анестезия.

Заключение:Невроаксиалната анестезия е мощен редуктор на стрес-отговора 
при тазобедрено протезиране. Минимализира  периоперативния стрес, намалява  
следоперативната болка и дискомфорт на пациента.

Ключови думи: кортизол, fast-track, невроаксиална анестезия
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PERIOPERATIVE CORTISOL RESPONSE IN PATIENTS UNDERGOING 
“FAST-TRACK“ HIP REPALCEMENT SURGERY

Z. Jeleva, Belitova M., Marinov Ts., Nikolova G., Mladenova M., Ilchev T., Dimitrova B.

Backround and Goal of Study: Hip replacement is considered to be a large surgical 
intervention, related to a high level of stress-response, manifestation of strong pain 
and patient’s discomfort. The systemic stress respond, triggered by surgical trauma 
is characterized with neuroendocrine dysregulation. The activation of Hypotalamic 
– Pituitary - Adrenal axis is critical in coordination of stress response by human body 
against surgical intervention with basic modulator - cortisol. Corisol secretion has 
physiologic rhythm. During surgical stress, trauma or infection, ACTH- and Cortisol’s 
levels rise significantly and could remain high for 24 hours after surgery. 

AIM to determinate dependance of stress response by anaesthetic technics in “fast-
track” hip endoprosthesis.

Materials and Methods: Prospective search between Octomber 2020- June- 2022 
in Departament in Orthopedic surgery in University hospital “Tsaritsa Joanna- ISUL”, 
cohort divided in two groups, depending on the type of anaesthesia- General (GA or 
Neuroaxial anaesthesia. The first group consists of 25 people with GA protocol: Propofol, 
Lysthenon, Isoflurane maintnance, and intraoperative analgesia with Fentanyl. The 
second group consists 25 patients with spinal block, accomplished with Marcain and 
intrathecal Morphine, providing postoperative analgesia in recommended doses for 
patients with GA. Venous blood samples are tested among all patients in order to 
follow the cortisol’s levels before operation, 30 minutes after surgical incision and one 
hour after the end of the surgical intervention. 

Results: There were significant differences between the two groups of patients (with 
spinal block or general anaesthesia) in intraoperative (p= 0,003) and postoperative (p= 
0,0001) cortisol levels.

 Conclusion: Neuroaxial anesthesia is a powerful reducer of stress response in “fast-
тtrack” hip prosthesis- attenuates the perioperative stress, postoperative pain and 
discomfort.

Key words: cortisol, fast-track, neuroaxial anaesthesia
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ПРИОРИТЕТИ В ПОСТРЕСУСЦИТАЦИОННИТЕ ГРИЖИ НА ДЕЦА 
СЛЕД СЪРДЕЧЕН АРЕСТ

П. Христова 
Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение

УМБАЛСМ Н. И. Пирогов

I. Цел на изследването.
Честотата на сърдечния арест в детска възраст е ниска, за разлика от тази при 

възрастни. Систематичният, последователен и прецизно навигиран подход по 
време на разширеното педиатрично поддържане на живота (PALS) увеличава 
максимално шансовете за възстановяване на спонтанната циркулация при 
дете след сърдечен арест (ROSC). Последната фаза на кардиопулмоналната 
ресусцитация – постресусцитационите грижи след ROSC се дискутира рядко, но е с 
не по-малка важност за трайното ROSC и добрият неврологичен изход.

II. Материали и методи. 
Литературен обзор на достъпните научни публикации на английски език по 

темата през последните 20 години.
III. Резултати.
Успешната ресусцитация след сърдечен арест води до предвидими последствия 

в първите дни до седмици след ареста – т.нар период на синдром след сърдечен 
арест (PCAS).  Интензивното лечение през този период включва адресиране на 
първичната причина за сърдечен арест, агресивна преемптивна невропротекция 
и предотвратяване на допълнителната клинична декомпенсация в рамките на 
PCAS. 

IV. Заключение.
Познаването и приложението на принципите на интензивното лечение 

след ROSC е от изключително значение за подобряването на краткосрочните и 
дългострочни резултати след сърдечен арест при деца. Препоръките за поведение 
след ROSC фазата в детска възраст не могат да бъдат категорични, заради 
множеството бариери лимитиращи проучванията в детска възраст. Независимо от 
това анализът на натрупаните данни от публикуваните в последните 20 години 
проучвания за педиатричен сърдечен арест, сърдечен арест при възрастни 
и педиатрични критични състояние, позволява поставяне на основите на 
целенасочена стандартизирана грижа. 
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PRIORITIES IN PEDIATRIC POST RESUSCITATION MANAGEMENT

P. Hristova 
Department of pediatric anesthesia and intensive care University Hospital N. I. Pirogov

I. Introduction
Pediatric cardiac arrest is a rare event compared to that in adults. A systemic, 

consistent and well-lead approach during Pediatric Advanced Life Support (PALS) can 
maximise the chanses of Return of Spontaneous Circulation (ROSC). The last phase of 
PALS – post-ROSC care is rarely discussed but is equally important for permanent ROSC 
and good neurological outcome.

II. Materials and methods
Review of the available scientific publications on the subject written in English for 

the last 20 years.

III. Results
Successful resuscitation after cardiac arrest results in predictable events in the 

first days and weeks – the unique and complex patophysiological components of Post 
Cardiac Arrest Syndrome (PCAS). Intensive care treatment during this period includes 
targeting the primary cause of cardiac arrest, aggressive preemptive neuroprotection 
and avoiding further clinical decompensation in the context of PCAS. 

IV. Conclusion
Knowledge and application of the principles of pediatric intensive care management 

after ROSC is crucial for the improvement of short- and long-term outcomes of pediatric 
cardiac arrest. The treament recommendations regarding post-ROSC phase in children 
are not conclusive due to certain limitations of research in pediatric population. 
Nevertheless, the analysis of the accumulated data from studies published in the last 
20 years in the field of pediatric cardiac arrest, adult cardiac arrest and pediatric critical 
care medicine allows for laying the foundations of a high standart care.
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КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Е. Иванова
Клиника по Детска Анестезиология и Интензивно Лечение

Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна 
Медицина „Н. И. Пирогов“

I. Цел на изследването: Честота и генезата на сърдечния арест при 
педиатричните пациенти значително се различава от тези при възрастните. 
Своевременното и адекватно приложение на протоколите за кардиопулмонална 
ресусцитация (КПР) в детската възраст подобрява на само успеваемостта на 
приложените техники, а от там- и преживяемостта на педиатричните пациенти, но 
и значително подобрява дългосрочната прогноза, намалявайки заболеваемостта 
и неврологичната увреда. От съществено значение е обучението за КПР при деца 
да следва световните установени препоръки и да се провежда с обща методология 
в всички лечебни заведения.

II. Материали и методи: Литературен обзор на достъпните научни публикации 
и протоколи по темата през последните 10 години. Унифициране на протокола за 
КПР в детската възраст.

III. Резултати: Съществуват международни утвърдени протоколи за провеждане 
на КПР в детската възраст, както и редица проучвания за методологията, 
заболяваемостта, смъртността и преживяемостта след съответните мероприятия. 
Стриктното последователно и незабавно приложение на установените техники 
водят до по-добра прогноза.

IV. Заключение: Сърдечният арест в детската възраст е относително рядко 
събитие, но с висока смъртност. От решаващо значение с цел подобряване  на 
преживяемостта и намаляване на заболеваемостта и смъртността, е медицинските 
екипи, оказващите базовото и разширено поддържане на жизнените функции 
на пациента да бъдат адекватно подготвени теоритично и практиески, с 
цел висококачествени грижи по време на сърдечен арест. Въвеждането 
на съвременните протоколи за КПР при педиатричните пациенти на база 
литературния обзор и анализ през последните 10 години, осигурява  внедряване 
на стандартизиран пакет за действие при сърдечен арест.
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CARDIOPULMONARY RESUSCITATION IN CHILDREN

E. Ivanova
Clinic of Pediatric Anesthesiology and Intensive Care

University Multi profile Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine “N. I. 
Pirogov”

I. Purpose of Study: The incidence and the genesis of cardiac arrest in pediatric 
patients differ significantly from those in adults. Timely and adequate application of the 
protocol for cardiopulmonary resuscitation (CPR) in children improves the efficacy of the 
applied techniques, and hence the survival of pediatric patients, but also significantly 
improves the long-term prognosis, reducing morbidity and neurological damage. It is 
essential CPR training for children to follow established global recommendations and 
to be performed with a standard methodology in all medical facilities.

II. Materials and methods: Literature review of available scientific publications and 
guidelines on the subject in the last 10 years. Unification of the CPR protocol in children.

III. Results: There are internationally established protocols for CPR in pediatric 
patients, as well as a number of studies on the methodology, morbidity, mortality and 
survival rate of the subsequent event. Strictly consistent and immediate application of 
established techniques results in a better prognosis.

IV. Conclusion: Cardiac arrest in children is relatively rare with but the mortality 
could be high. In order to increase survival rated and to reduce morbidity and mortality, 
it is important for medical teams to be adequately prepared both theoretically and 
practically in performing pediatric basic and advanced life support in order to provide 
high-quality care during cardiac arrest The performance of international guidelines for 
CPR in pediatric patients based on the literature review and analysis over the past 10 
years, ensures the implementation of a standardized CPR protocols.
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ПЕРИФЕРНА НЕРВНА БЛОКАДА КАТО МЕТОД ЗА АНЕСТЕЗИЯ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОГО ТЕЖЪК ОБЕЗИТЕТ – ПОЛЗИ И РИСКОВЕ. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Асов С., Петров Н., Одисеева Е., Кържин Е., Дончев Х.
ВМА МБАЛ – София, КАИЛ

Въведение: Затлъстяването често се свързва с предизвикателства по време 
на анестезията. Използването на периферна нервна блокада като метод за 
анестезия при пациенти с много тежък обезитет (BMI > 40) е все по-предпочитана, 
тъй като предлага редица предимства пред общата анестезия. Те включват 
минимална интервенция на дихателните пътища, минимално въздействие върху 
сърдечно-съдовата и дихателната системи, намалена консумация на опиоиди, 
намалено постоперативно гадене и повръщане. Локорегионалните техники на 
анестезия се свързват с подобрена следоперативна аналгезия, особено когато 
се използват дългодействащи локални анестетици  или периневрални катетри 
за продължителна аналгезия. Въпреки тези предимства, периферната нервна 
блокада може да бъде технически предизвикателство при такива пациенти, като 
съществува риск от частична анестезия, поради непълно блокиране на нерви или 
плексуси.

Клиничен Случай: Представяме клиничен случай на 50г., 178 кг. пациент, 
който се поставя на операционната маса за остеосинтеза поради наличието на 
тежка фрактура на подбедрицата с огромен хематом около колянната става. 
Пациентът е с артериална хипертония, сънна апнея и тежка хронична дихателна 
недостатъчност, като от направения предоперативно кръвно-газов анализ се 
установява pO2 – 54.8 mmHg, pCO2 – 46.6 mmHg и SpO2 – 88.6%  на атмосферен 
въздух. Направена е периферна нервна блокада – popliteal block и блок на n. 
femoralis под ехографски контрол с 225 мг. Ropivacaine 0.75% и 500 мг. Lidocaine 
1%. По време на 5 часовата оперативната интервенция са използвани малки болус 
дози (20-30 мг.) Propofol фракционирано. След края на операцията, пациентът е 
откаран в КАИЛ за 24 часово наблюдение. На другия ден е преведен в Клиниката 
по травматология в стабилно състояние.

Заключение: Периферната нервна блокада може да бъде надеждна и 
безопасна анестезиологична техника при пациенти с много тежък обезитет, 
използвана самостоятелно или в комбинация с лека венозна седация при нужда, 
без риск от дихателна депресия и нужда от поддръжка на дихателните пътища. 

Ключови думи: регионален блок, фрактура, тежък обезитет
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PERIPHERAL NERVE BLOCK AS A METHOD OF ANESTHESIA IN 
MORBIDLY OBESE PATIENTS - BENEFITS AND RISKS. CASE REPORT

Asov S., Petrov N., Odiseeva E., Kyrzhin E., Donchev H.
Military Medical Academy Sofia, Department of Anaesthesiology and Intensive Care

Introduction: Obesity is frequently associated with challenges during anaesthesia. 
Following this, the use of regional anaesthetic techniques for morbidly obese 
patients (BMI >40) is increasing in popularity as this offers distinct advantages over 
general anaesthesia. They include minimal airway intervention, minimal impact on 
the cardiovascular and respiratory systems, reduced opioid consumption, reduced 
postoperative nausea and vomiting. Regional anesthesia is associated with improved 
postoperative analgesia, especially when long-acting local anesthetics or perineural 
catheters are used for long-term analgesia. Despite these benefits, peripheral nerve 
blocks can be a technical challenge in such patients, with the risk of inadequate 
anesthesia due to incomplete blockade of nerves or plexuses.

Case Report: We present a clinical case of 50 years old, 178 kg patient, who is 
placed on the operating table for osteosynthesis due to the presence of severe fracture 
of the lower leg with huge hematoma around the knee joint. The patient has arterial 
hypertension, sleep apnea and severe chronic respiratory failure, with pO2 – 54.8 
mmHg, pCO2 – 46.6 mmHg and SpO2 – 88.6% in ambient air from the preoperative 
blood gas analysis. A peripheral nerve blockade was made – popliteal block and n. 
femoralis block under ultrasound guidance with 225 mg. of Ropivacaine 0.75% and 500 
mg. of Lidocaine 1%. Small bolus doses (20-30 mg.) of Propofol has been used during 
the operative procedure, which lasted for 5 hours. After the surgery, the patient was 
transferred to the intensive care ward for 24-hour observation. The next day he was 
transferred to the Clinic of Traumatology in stable condition.

Conclusion: Peripheral nerve blockade can be a reliable and safe anesthetic 
technique in morbidly obese patients, used alone or in combination with mild venous 
sedation if needed, without the risk of respiratory depression and the need for airway 
maintenance.

Key words: regional nerve block, fracture, morbidly obese
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СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ С 2% ХИПЕРБАРЕН ПРИЛОКАИН 
ХИДРОХЛОРИД: НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЗА ЕДНОДНЕВНАТА ХИРУРГИЯ.

Асов С., Петров Н., Одисеева Е., Кържин Е.
ВМА МБАЛ – София, КАИЛ

Въведение: Местните анестетици, използвани за спинална анестезия при 
еднодневната хирургия, трябва да осигуряват кратко време за възстановяване. 
Прилокаинът е локален анестетик, характеризиращ се с междинна сила и 
продължителност, и бързо начало на действие. Поради по-ниската честота на 
преходни неврологични симптоми, прилокаин се предлага като заместител на 
лидокаин и мепивакаин в спиналната анестезия за амбулаторна хирургия, както и 
като подходяща алтернатива на ниските дози дълго действащи местни анестетици. 
В литературата препоръчваната доза варира между 40 и 60 мг. прилокаин за 
долни крайници и процедури в долната част на корема с продължителност до 90 
минути, и доза от 10 до 30 мг. - подходяща за перинеална хирургия. Готовността за 
изписване на пациента настъпва за ~ 4 часа след спинално приложение.

Цел и Методи: Целта е да се сравни прилокаин хидрохлорид 2% хипербарен 
разтвор (Takipril®)  и хипербарен бупивакаин по отношение на отзвучаването 
на сензорния блок, регресията на двигателния блок и времето за готовност за 
изписване на пациента при спинална анестезия за еднодневна хирургия. Сравнени 
са 2 групи от по 10 пациента всяка, подложени на операция за екстракция на 
остеосинтетичен материал от долен крайник, едната с хипербарен прилокаин, а 
другата с хипербарен бупивакаин.

Заключение: Спиналната анестезия за еднодневна хирургия с хипербарен 
прилокаин превъзхожда тази с хипербарен бупивакаин по отношение на 
сравняваните показатели.

Ключови думи: прилокаин, спинална анестезия, еднодневна хирургия
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SPINAL ANESTHESIA WITH 2% HYPERBARIC PRILOCAINE 
HYDROCHLORIDE SOLUTION: 

NEW OPPORTUNITIES FOR DAY-CASE SURGERY.

Asov S., Petrov N., Odiseeva E., Kyrzhin E.
Military Medical Academy Sofia, Department of Anaesthesiology and Intensive Care

Introduction: The local anesthetics used in day-case spinal anesthesia should 
provide short recovery times. Prilocaine is a local anesthetic characterized by 
intermediate potency and duration and fast onset of action. Because of its lower 
incidence of transient neurological symptoms, prilocaine is suggested as substitute 
to lidocaine and mepivacaine in spinal anesthesia for ambulatory surgery, as well as a 
suitable alternative to low doses of long-acting local anesthetics. Literature suggests 
a dose ranging between 40 and 60 mg of prilocaine for lower extremities and lower 
abdominal procedures lasting up to 90 min, whereas a dose ranging from 10 to 30 mg 
is appropriate for perineal surgery. Readiness for discharge occurs in ~4 h from spinal 
administration. 

Aim and Methods:  We aimed to compare prilocaine hydrochloride 2% hyperbaric 
solution (Takipril®) and hyperbaric bupivacaine in terms of sensory block resolution, 
regression of motor block and time to home readiness in day-case spinal anaesthesia. 2 
groups of 10 patients each undergoing surgery for extraction of osteosynthetic material 
from the lower limb, one with hyperbaric prilocaine and the other with hyperbaric 
bupivacaine were compared.

Conclusion: Day-case spinal anesthesia with hyperbaric prilocaine is superior to 
hyperbaric bupivacaine in terms of comparable performance. 

Key words: prilocaine, spinal anesthesia, day-case surgery
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МИКРОБИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА БЪРЗА ДИАГНОСТИКА НА 
БАКТЕРИЕМИЯ И ФУНГЕМИЯ - АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Г. Ленгерова 1,2,3, Р. Райчева 4, Ч. Стефанов 5,6, Г. Павлов 5,6,  МM. Петров 1,3, М. Мурджева 1,2,3

1 Катедра по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“ 
Фармацевтичен факултет, Медицински университет – Пловдив, България

2Лаборатория по Микробиология, УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив, България
3Научноизследователски институт на Медицински университет – Пловдив, България

4Катедра Социална медицина и обществено здраве, Факултет по Обществено здраве,  
Медицински университет – Пловдив, България

5Клиника по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ), УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив, 
България

6Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина, Медицински факултет, 
Медицински университет – Пловдив, България

Цел: Да се оцени икономическият и здравен ефект при прилагането на бързи 
методи за микробиологична диагностика - флуоресцентна in situ хибридизация 
(FISH), мултиплексен PCR (mPCR) и масспектометрия (MALDI-TOF MS) при пациенти 
с инфекция на кръвта.

Материали и методи: В анализа участват 115 пациента от Клиника по 
анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) към УМБАЛ „Св. Георги“ гр. 
Пловдив. Информацията относно характеристиките на пациента и използваните 
променливи е получена от болничната база: продължителност на престоя, 
терапия и изход от лечение на пациента, цени на клинични пътеки и клинични 
процедури, разходи за антимикробно лечение, среден разход за пациент, разход 
за леглоден и разходи за диагностични тестове, индиректни разходи.

Резултати: Установи се, че пациентите, диагностицирани с бързи тестове, 
прекарват средно една седмица по-малко на антибиотична терапия, въпреки че 
генерират по-висок среден разход за лечение, т.е. спестяват директни разходи от 
по-краткия болничен престой. Въведените нови методи намаляват леглодните на 
пациентите в много тежко състояние при навременна смяна на антимикробното 
лечение (25.5 дни срещу 34 дни), подобряват изхода от заболяването и намаляват 
значително преките и непреките разходи за лечение (приблизително 12 500 лв. на 
пациент), а също така водят до по-ниско общо разходване на финансов ресурс за 
лечебното заведение. При изследваната група пациенти в много тежко състояние, 
тествани само с културелно изследване се установи с 34% увеличаване на средния 
болничен престой, също така увеличаване на средната продължителност на 
емпиричната антибиотична терапия с 6%. 

Заключение: Проучените методи имат предимства пред конвенционалните 
микробиологични методи за диагностика на инфекции на кръвта. По-ранното 
доказване на причинителя, адекватната преценка за състоянието на пациента и 
терапията водят до намаляване на разходите за хоспитализация.
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MICROBIOLOGICAL METHODS FOR RAPID DIAGNOSIS OF 
BACTEREMIA AND    FUNGEMIA - COST ANALYSIS

G. Lengerova 1,2,3, R. Raycheva 4, Ch. Stefanov 5,6, G. Pavlov 5,6,  MM. Petrov 1,3, 
M. Murdjeva 1,2,3

1 Department of Medical microbiology and immunology „Prof. Dr. Elissay Yanev”, Faculty of Pharmacy, 
Medical University - Plovdiv, Bulgaria

2Laboratory of Microbiology, University Hospital St. George, Plovdiv, Bulgaria
3 Research Institute at Medical University - Plovdiv, Bulgaria

4Department of Social Medicine and Public Health, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv, 
Bulgaria

5Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, University Hospital St. George, Plovdiv, Bulgaria
6Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Faculty of Medicine, Medical University – 

Plovdiv, Bulgaria
 
Aim: To evaluate the economic and clinical effect of the application of rapid 

methods for microbiological diagnosis - fluorescent in situ hybridization (FISH), 
multiplex PCR (mPCR), and masspectrometry (MALDI-TOF MS) in patients with a 
bloodstream infection.

Materials and methods: Our study included 115 patients from the Clinic of 
Anesthesiology and Intensive Care (ICU) at the University Hospital “St. George”, Plovdiv. 
Information about the patient’s characteristics and variables of interest was obtained 
from the hospital database: length of stay, therapy and treatment outcomes, the cost 
of the clinical pathway and clinical procedures, the cost of antimicrobial therapy, the 
average cost per patient, expenses for diagnostic tests and length of stay, and indirect 
hospital costs.

Results: Patients diagnosed with rapid tests were found to spend an average of 
one week less on antibiotic therapy, although they generated a higher average cost 
for treatment – saving direct and indirect costs from shorter hospital stays. The newly 
introduced rapid methods reduced the hospital length of stay for patients in severe 
condition due to the timely change of antimicrobial treatment (from 34 days to 25.5 
days); improved the outcome of the disease and significantly declined direct and 
indirect treatment costs (approximately BGN 12 500 per patient). They also decreased 
the overall spending of the medical institution. The study group of patients with severe 
conditions directly attributable to the standard culture-based methods demonstrated 
a 34% increase in the mean hospital stay and 6% increase in the average duration with 
empirical antibiotic therapy.

Conclusion: These methods demonstrated their advantages over conventional 
microbiological testing methods, used for the diagnosis of bloodstream infections. 
Rapid detection of the etiological agent, adequate assessment of the medical condition, 
and therapy reduced the cost of hospitalized patients.
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НЕОЧАКВАНО УСЛОЖНЕНИЕ СЛЕД АЛОГЕННА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

Д. Щилиянов1, Й. Ямакова1, И. Станева1

1 ”Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология” 
ЕАД, София – Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)

Въведение и цел: Алогенната трансплантация на хемопоетични стволови 
клетки (АТХСК) е свързана с множество усложнения и с висока заболеваемост, 
изискваща ранното им диагностициране и лечение. Рядко усложнение е 
енцефалопатията на Вернике.

Метод: Представяме клиничен случай на 43-годишен мъж с остра миелоидна 
левкемия със среден риск, в пълна ремисия след извършена трансплантация 
от 10/10 съвпадащ несвързан донор след миелоаблативно кондициониране с 
бусулфан и циклофосфамид. Пациентът постъпва в ОАИЛ в коматозно състояние 
с неясна генеза. След задълбочени изследвания е поставена диагнозата 
енцефалопатия на Вернике. Започната е субституираща терапия с витамин B1, 
като на 48-ия час пациентът възстанови съзнание. Въпреки навременното лечение, 
пациентът разви дългосрочни тежки неврологични усложнения, с развитие на 
Корсаков-синдром, които доведоха до фатален изход.

Резултати: Въпреки успешната трансплантационна процедура и липсата 
на признаци на рецидив на левкемията, пациентът разви редица усложнения, 
които доведоха до тежък витамин B1-дефицит. В диференциално-диагностичен 
план трябва да имаме предвид енцефалопатията на Вернике като причина 
за коматозното състояние при пациент с неврологични симптоми след 
трансплантация.

Заключения: Вернике енцефалопатията е рядко усложнение след алогенна 
трансплантация на хематопоетични стволови клетки. Навременното й 
диагностициране би подобрило прогнозата на пациента.
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AN UNEXPECTED COMPLICATION AFTER ALLOGENEIC 
HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION

D. Shtiliyanov1, Y. Yamakova1, I. Staneva1

1 University Specialized Hospital for Active Treatment in Oncology, Sofia – Intensive 
Care Unit (ICU)

 
Introduction and objectives: Аllogeneic hematopoietic stem cell transplantation 

(allo-HSCT) is associated with numerous complications with high morbidity, requiring 
vigilance to diagnose them early and initiate appropriate treatment. Wernicke 
encephalopathy could be a rare complication.

Methods: Our case describes a 43-year-old male with intermediate risk acute myeloid 
leukemia, transplanted in first complete remission from 10/10 matched unrelated 
donor after myeloablative conditioning with busulfan and cyclophosphamide. The 
patient is admitted in ICU in coma, suggesting encephalopathy with unknown genesis. 
After thorough investigations, the diagnosis of Wernicke encephalopathy was made. 
Despite aggressive treatment that started immediately, the patient developed long-
term severe neurological complications suggesting Korsakoff syndrome that eventually 
led to a fatal outcome.

Results: Despite successful transplant procedure and no signs of leukemia relapse, 
the outcome for our patient was poor. We need to include Wernicke encephalopathy 
in the differential diagnosis of a patient with neurological symptoms after transplant, 
even more so in cases associated with multiple organ complications with prolonged 
hospital stay and impaired food intake.

Conclusion: Improving the outcomes for patients after allo-HSCT requires proper 
management of complications. Having in mind some atypical presenting syndromes 
and rare diseases will help us in providing better care for our patients.
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POINT OF CARE ULTRASOUND (POCUS) ИЛИ
 НОВИЯТ ВИ МЕГАХЕРЦОВ СТЕТОСКОП

Г. Георгиев, 
ОИЛ, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов, София, България

 През последните три десетилетия ултрасонографията уверено навлезе в 
областта на анестезиологията и интензивното лечение. Подобен интерес от 
страна на една от последните енциклопедични по съществото си медицински 
специалности не може да бъде случаен. Методът предлага уникална структурна 
и функционална информация в реално време и в обхват „от глава до пети“. 
Разгледани и илюстриранни са спектър от диагностични, мониторни и 
навигационни приложения на ехографията в анестезиологията и интензивното 
лечение.

POINT OF CARE ULTRASOUND (POCUS) OR 
YOUR NEW MEGAHERTZ STETHOSCOPE

G. Georgiev
 Central ICU, MHATEM “N.I.Pirogov”, Sofia, Bulgaria

  During the last three decades ultrasonography has successfully entered into 
the field of anesthesiology and intensive care. Such kind of attention on behalf of 
one of the last encyclopedic medical specialties can not be a coincidence. The method 
offers unique structural and functional information in real time and “from head to 
toe”. We present and illustrate a spectrum of diagnostic, monitoring and navigational 
applications of ultrasonography in anesthesiology and intensive care.
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ПРАВНО-МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИЯТА И 
ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ, ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ – ПРИМЕРИ И 

АНАЛИЗ НА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Х. Христов, Д. Дончев, Б. Младенов
Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов“ София

Медицинската професия и анестезиологията и интензивното лечение в 
частност са обект на много строга правна регламентация. Това произтича 
от голямата обществена значимост и от високата степен на риск с която е 
свързана тази дейност. Непознаването на актуалното законодателство е сред 
основните причини за допускане на грешки в работата на анестезиолозите и за 
тяхната устойчивост във времето. Изследването е документално, използвани са 
наблюдение, сравнителен анализ, систематизиране и теоретично обобщаване. 
Разгледани са законодателни пропуски касаещи вземането на информирано 
съгласие от непълнолетни, от малолетни или непълнолетни родители, наличието 
на „подвеждаща“ документация в практиката. Посочва се липсата на адекватно 
образование, като основна причина за съществуването на тези и други проблеми 
в практиката, ще бъдат дадени препоръки за преодоляване на някои от описаните 
проблеми.
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ПОСЛЕДНИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАНО-СТУКТУРИРАНИТЕ ЛОКАЛНИ 
АНЕСТЕТИЦИ С УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ И ТЯХНАТА РОЛЯ В 

СЛЕДОПЕРАТИВНОТО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ

Д. Тонев
Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение

Университетска болница „Царица Йоанна-ИСУЛ“, София, България

Цел: Локалните анестетици (ЛА) са неразделна част от съвременното 
мултимодално периоперативно лечение на болката. Въпреки това, тяхната 
ограничена продължителност на аналгезия (обикновено 24-48 часа при 
използване на катетри за еднократна употреба с помпи), рисковете от изместване 
на катетъра, инфекция или травма, заедно с потенциална токсичност (нарушено 
функциониране на Сърдечно-съдовата и ЦНС) ограничават широкото им 
приложение. Целта на този преглед е да проучи съвременния напредък в нано-
структурираните ЛА с удължено освобождаване, които биха могли да компенсират 
гореспоменатите недостатъци на традиционната постоперативна аналгезия с ЛА.

Материал и Методи: Фокусен (несистематичен) преглед на литературата.
Резултати: Нано-структурираният липозомен бупивакаин (EXPAREL) е 

единственият съвременен ЛА с удължено освобождаване (аналгетична ефикасност 
до 72 часа) одобрен за клинична употреба. Въпреки това, EXPAREL може да не 
освободи достатъчно бупивакаин в началния следоперативен период (в рамките 
на 20 минути), а едновременно прилаганият обикновен лидокаин (за подобряване 
на аналгезията) може да причини бързо освобождаване на липозомен 
бупивакаин и системна токсичност на ЛА. Полимерните нано-структурирани ЛА 
с удължено освобождаване имат по-добър профил на освобождаване (например 
дни за периоперативна болка, седмици за хронична болка и безопасно съвместно 
прилагане с втори ЛА), но и при тях съществува риск от неочаквано рязко 
освобождаване на ЛА. Последните разработки на липидно-полимерни хибридни 
нано-носители на ЛА предотвратяват рязкото освобождаване, имат по-добра 
стабилност, аналгетична ефикасност и цитотоксичност от техните нехибридни 
предшественици.

Извод: С постоянно появяващите се прецизно проектирани нано-носители, 
удълженото освобождаване на ЛА може да отговори на различни изисквания 
за интензитет на аналгетика, продължителност и целеви места според вида на 
операцията и да направи аналгезията по-индивидуализирана.
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UP-TO-DATE ADVANCES IN NANO-STRUCTURED EXTENDED 
RELEASE LOCAL ANESTHETICS AND THEIR ROLE IN POSTOPERATIVE 

ANALGESIA

D. Tonev
Clinic of Anesthesiology and Intensive Care

University Hospital Tsaritsa Joanna - ISUL, Sofia, Bulgaria

Objective: Local anesthetics (LAs) are integral part of modern multimodal 
perioperative pain management. However, their limited duration of analgesia (usually 
24-48 h using disposable catheters with pumps), the risks of catheter dislodgement, 
infection or trauma, along with potential toxicity (cardio-vascular and central nervous 
systems malfunction) limit their widespread application. The goal of this review is to 
explore the up-to-date advances in nano-structured extended-release LAs, which could 
compensate the aforementioned drawbacks of traditional LAs postoperative analgesia.

Material and Methods: A focus (non-systematic) review of the literature.
Results: Nano-structured liposomal bupivacaine (EXPAREL) is the only up-to-

date extended-release LA (analgesic efficacy up to 72 h) approved for clinical use. 
However, EXPAREL may not release adequate bupivacaine at the initial postoperative 
period (within 20 min), and co-administered plain lidocaine (to improve analgesia) 
may cause rapid release of liposomal bupivacaine and LAs systemic toxicity. Polymeric 
nano-structured extended-release LAs have a better release profile (such as days for 
perioperative pain, weeks for chronic pain, and safety co-delivery with a second LA), 
but unexpected burst release of LA still exist. The latest developments of lipid-polymer 
hybrid nano-carriers of LAs prevent the burst release, had better stability, analgesic 
efficacy and cytotoxicity than their non-hybrid ancestors.

Conclusion: With the ever-emerging precisely designed nano-carriers, the extended-
release of LAs may meet different demands of analgesic intensity, duration, and target 
sites according to the type of surgery and make analgesia more individualized.
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ТОТАЛНА ИНТРАВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ С ТАРГЕТ-
КОНТРОЛИРАНА ИНФУЗИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ 

СЪС СИНДРОМ НА ВДЪРВЕНИЯ ЧОВЕК 
 

Г. Ангелов, М. Чорбаджийски, Ц. Минчев 
Отделение по интензивни и реанимационни дейности в областта на 

кардиохирургията 
Клиника по кардиохирургия 

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда 
 

 
  Синдромът на вдървения човек (Stiff person syndrome, SPS) е рядко 
неврологично заболяване с не напълно изяснена етиология и вероятна автоимунна 
генеза. Най-честият патофизиологичен механизъм  синдрома е нарушеният 
синтез на гама-аминомаслената киселина (ГАМК, gamma-aminobutyric acid – 
GABA), водещи до дисбаланс между възбудната и инхибиторната сигнализация 
до мотоневроните. Водещи в клиничната картина са прогресираща ригидност на 
мускулатурата на торса и крайниците и чести, болезнени мускулни спазми. Поради 
ниската честота на заболяването няма категорични препоръки по отношение на 
анестезиологичното поведение при такива пациенти. В литературата се срещат 
основно описания на клинични случаи или серии от случаи. Представяме случай 
на тотална интравенозна анестезия (TIVA) чрез таргет-контролирана инфузия 
(TCI) за тимектомия при пациент със SPS, както и обзор на литературата.
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TOTAL INTRAVENOUS ANAESTHESIA WITH TARGET-
CONTROLLED INFUSION IN A PATIENT 

WITH STIFF PERSON SYNDROME
 

G.Angelov, M. Chorbadzhiyski, T. Minchev 
Cardiac Intensive Care Unit 

Cardiac Surgery Clinic 
Acibadem City Clinic Tokuda Hospital 

 
  Stiff person syndrome (SPS) is a rare neurological disease with not entirely clear 
etiology and is probably autoimmune in origin. The most common patophysiological 
mechanism is the impaired synthesis of gamma-aminobutyric acid (GABA) which leads 
to imbalance between excitatory and inhibitory mediation to the spinal motor neurons. 
Clinically, the main features of SPS are progressive rigidity of the muscles of the trunk 
and lumbs and frequent, painful muscle spams. Because of the rarity of the disease 
there are no strong recommendations regarding anesthetic management in patients 
with SPS. In the available literature therare are mainly case reports and case series. We 
present a case of total intravenous anaesthesia (TIVA) using target-controlled infusion 
(TCI) for thymectomy in a patient witn SPS as well as a literature review.
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ПЕРИФЕРЕН НЕРВЕН БЛОК НА PLEXUS BRACHIALIS КАТО 
АЛТЕРНАТИВА НА ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА 

ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК 
ПРИ ПАЦИЕНТ С МИАСТЕНИЯ ГРАВИС

Д. Николаков; М. Георгиева; А. Станоевски; Д. Милутинов; К. Стефанов; И. 
Стефановска

Клиника по Анестезиология и Интензивно лечение,
Университетска Многопрофилна 

Болница за Активно Лечение„Света Анна“–София,Република България

Цел на изследването:Myasthenia gravis е автоимунно,хронично прогресиращо, 
заболяване характеризиращо се с нарушено провеждане на импулсите в 
мионевралния синапс,което се манифестира с различна по сила мускулна слабост.
Това прави общата анестезия при тези болни с висок риск от постоперативни 
усложнения.Алтернатива на общата анестезия при пациенти с Myasthenia Gravis 
за оперативни интервенции на горен крайник е блокада на plexus brachialis.

Материал и методи:Представяме клиничен случай на полиморбиден пациент 
на 65г,с M.Gravis за оперативна интервенция по повод-фрактура на олекранон, 
оценен по ASA IVЕ.След оценка на състоянието се взе решение за ПНБ с аксиларен 
достъп.Анестезията беше извършена под ултразвукова навигация и контролирана 
с невростимулатор Stimuplex.Използвана е игла Stimuplex 50мм–360 Ultra и 
анестетик 0.5% Ропивакаин.Интервенцията се извършва под постоянна аспириция 
до верифициране на мястото за депониране на анестетика,с цел елиминиране на 
риска от вътресъдово инжектиране на ЛА.

Резултати:Оценка на сензорния и моторния блок се извършиха на 30мин след 
апликацията на локалния анестетик.Моторната функция бе оценена по скала от 
1 до 5. Сензорната оценка се извърши чрез диференциране на възприятието за 
топло/студено и използване на игла с притъпен връх по съответните дерматоми 
C5, C6, C7, C8, Th1 и се класифицират по скала от 1 до 3. 

Заключение:Регионалната техника за анестезия и обезболяване на отделен 
нерв,група от  нерви или плексуси е ефективна и надеждна алтернатива на 
общата интубационна анестезия при редица оперативни интервенции.Според 
препоръките на водещи специалисти и екипи в областа на регионалната анестезия 
и аналгезия и нашия клиничен опит,използването на ултразвукова навигация 
съвместно с невростимилатор подобрява ефективността на изпълнение на 
съответните техники,намалява нуждата от манипулиране с иглата, позволява 
редукция на използвания обем на анестетика и повишава успеваемостта.
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PERIPHERAL NERVE BLOCK OF PLEXUS BRACHIALIS AS AN 
ALTERNATIVE TO GENERAL ANESTHESIA FOR UPPER EXTREMITY 

SURGERY IN A PATIENT WITH MYASTENIA GRAVIS

D. Nikolakov; M. Georgieva; A. Stanoevski; D. Milutinov; K. Stefanov; I. Stefanovska
Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, University Multidisciplinary Hospital for 

Active Treatment “St. Anna” - Sofia, Bulgaria

Purpose of the study: Myasthenia gravis is an autoimmune, chronically progressive 
disease characterized by impaired transmission of impulses in the myoneural synapse, 
which is manifested by muscle weakness of varying strength. This makes general 
anesthesia in these patients related to high risk of postoperative complications. An 
alternative to general anesthesia in patients with Myasthenia Gravis for operative 
interventions of the upper extremity is a brachialis plexus block.

Material and methods: We present a clinical case of a 65-year-old polymorbid 
patient for surgical intervention of an olecranon fracture, with evidence on M. Gravis 
evaluated according to ASA IVE. After estimation the condition, a decision was made 
for PNB with axillary access. Anesthesia was performed under ultrasound guidance 
and controlled with a Stimuplex neurostimulator. A Stimuplex 50mm–360 Ultra needle 
and anesthetic 0.5% Ropivacaine were used. The intervention was performed under 
constant aspiration until the site of anesthetic deposition was verified, in order to 
eliminate the risk of intravascular injection of LA.

Results: Evaluation of sensory and motor block was performed 30 min after the 
application of local anesthetic. Motor function was evaluated on a scale of 1 to 5. 
Sensory evaluation was performed by differentiating the perception of hot/cold and 
using a blunt-tipped needle on the corresponding dermatomes C5,C6,C7,C8,Th1 and 
are classified on a scale of 1 to 3.

Conclusion: The regional technique for anesthesia and analgesia of a separate nerve, 
group of nerves or plexuses is an effective and reliable alternative to general anesthesia 
in more than a few operative interventions. According to the recommendations of 
leading specialists and teams in the field of regional anesthesia and analgesia and our 
clinical experience, the use of ultrasound navigation together with a neurostimulator 
improves the efficiency of performing the relevant techniques, reduces the need to 
manipulate with the needle, allows a reduction in the volume of anesthetic used and 
increases the success rate.

РЕЗЮМЕТА / ABSTRACTS



68

22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
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СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕРМОРЕГУЛАЦИЯТА 
ПРИ ПЕДИАТРИЧНИ ПАЦИЕНТИ ПОДЛОЖЕНИ НА УРОЛОГИЧНИ 

ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ.

Й. Христова, М. Марчева, С. Калоферова, Е. Малечкова, Д. Дакова, Д. Николова, 
Др. В. Стоянова

ОАИЛ, МБАЛ ВИТА

Цел:
Осигуряването на терморегулацията при деца е от изключителна важност по 

време на обща анестезия. Поради все още високия процент на интраоперативна 
хипотермия е необходимо съставянето на протоколи за осигуряване на 
терморегулацията на пациентите. Целта на настоящето изследване е създаването 
на протокол за ефективни методи на затопляне по време на анестезия.

Материали и методи:
За период от 6 месеца през нашата клиника са преминали 250 деца на възраст 

от 1 до 17 години, подложени на различни по обем урологични операции. За 
осигуряване на терморегулацията в интраоперативния период се използва 
стриктен мониторинг на телесната температура, затоплящи одеала с горещ въздух 
и пособия за затопляне на вливаните инфузии.

След приключване на оперативната интервенция и извеждане на пациентите 
в зала за събуждане, продължава мониторинга и затоплянето на пациентите при 
нужда.

Резултати:
Активното топлене на пациентите в оперативните зали води до по-качествено 

ниво на анестезията, по-бързо събуждане и възстановяване и е от изключително 
значение за педиатричните пациенти.

Заключение:
В съвременните условия на анестезия е необходимо подобряване на 

качеството на сестринските грижи за терморегулацията на пациентите.
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NURSING CARE FOR THERMOREGULATION 
OF PEDIATRIC PATIENTS UNDERGOING UROLOGICAL INTERVENTIONS

Y. Hristova, M. Martcheva, S. Kaloferova, E. Maletchkova, D. Dakova, D. Nikolova, V. 
Stoianova, M.D.
ICU, VITA Hospital

Aim
Ensuring thermoregulation in children is of utmost importance during general 

anesthesia.  Incidence of inadvertent perioperative hypotermia still high, and thus 
thermoregulatori protocols need to be warrned The set of the present study is to 
establish a protocol for effective methods of warming during anesthesia.

Materials and methods:
For a period of 6 months, 250 children aged 1 to 17 years have passed through our 

clinic, undergoing urological operations of various volumes. To ensure thermoregulation 
in the intraoperative period, strict monitoring of body temperature, heating blankets 
with hot air and warming infusions tools are used.

After the operative intervention and placing the patients in the recovery room, the 
monitoring and warming of the patients, if necessary, continues.

Results:
Active warming of patients in operating theaters leads to a better level of anesthesia, 

faster awakening and augmentation, and is extremely important for pediatric patients.
Conclusion:
In the modern conditions of anesthesia, it is necessary to improve the quality of 

nursing care for the thermoregulation of patients.
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ТРАНЕКСАМОВАТА КИСЕЛИНА – ФАРМАКОЛОГИЧНО СРЕДСТВО 
ИЗПОЛЗВАНО, КАТО ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ ПРИ 

ХЕМОРАГИЯ

С. Добрев, Н. Петров, Е. Одисеева
Катедра по анестезиология и интанзивно лечение

Военномедицинска Академия - София

Резюме: 
Фибринолизата е важна част при появата на коагулопатия, свързана с 

кървене при пациенти по време и след операция, както тези след претърпяна 
траввма. Транексамовата киселина е синтетичен аналог на лизина, който 
инхибира фирбринолизата, увеличава стабилността на образувания тромб и 
може да намали възпалителния отговор. Приложена на пациенти, по време на 
планови интервенции или спешна ситуация, намалява кървенето и нуждата от 
биопродукти. Множество проучвания показват, че транексамовата киселина 
намалява кървенето и понижава смъртността на пациентите след травми.

   

TRANSEXAMIC ACID - A PHARMACOLOGY USED AS PART OF THE 
TREATMENT AND PREVENTION OF HEMORRHAGE

S. Dobrev, N. Petrov, E. Odiseeva
Department of Anesthesia and Intensive Care 

Military Medical Academy 

Summary:
Fibrinolysis is an important component of the coagulopathy associated with 

bleeding in medical, surgical, and trauma patients. Tranexamic acid is a synthetic 
lysine analogue which inhibits fibrinolysis, promotes clot stability, and may reduce 
inflammation. When administered to medical, elective, and emergency surgical 
patients, tranexamic acid can reduce bleeding and transfusion requirements. Studies 
suggest that tranexamic acid reduces bleeding and mortality associated with trauma.
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UTERUS ATONY – ANESTHETIC APPROACH AND OUTCOME

Churlinov K.; Kirov A.; Stojanova S.; Atanasova A.                                                                                        
Public health institution with extended activity                                                                                   

Gevgelija;Republic of North Macedonia

Introduction: After the baby delivery, uterine contraction performs 
compression on their own vessels. Postpartum inappropriate myometric 
contraction leads to bleeding, in terms of no recognition and delayed approach 
and treatment both, becomes life-threatening. This condition is called uterus 
atony.                                                                                                                                              

Aim of the study: Recognizing symptoms of uterus atony. Synchronized anesthetic-
obstetric approach. Prevention of postpartum bleeding and further complications. 
Treatment of concomitant comorbid diseases, evaluated with praepartum, access and 
risk factor for postpartum hemorrhage              

Materials and methods: A randomized study of 50 parturients with spontaneous 
baby delivery, with postpartum clinical signs of bleeding from the uterus. Emergency 
access and treatment. Parturient undertaken, transferred to Intensive Care Unit. 
Medical treatment and technical approach, further incidence of serious complications, 
incidence and frequency of hysterectomy.                                                                  

Results: The demographic profile of parturients. Incidence of uterine atony is 
approximately 3% per year. Tabular display of procedures, in the birth room and ICU. 
Unmeasurable blood pressure in 8% of parturients, the first 5 minutes. 90% of them 
received oxytocin 40-60 I.U., the first 3 hours after. Volume resuscitation with crystalloids 
and blood derivatives. 6% of them received platelet packages. 12% received 6 units of 
packed red blood cells. 4% of parturients a hysterectomy is performed. 36% received 
tranexamic acid for prolonged bleeding. 4% have got acute renal failure, requiring 
dialysis     

  Conclusion: Postpartum bleeding in form of uterus atony is a high-risk condition 
of parturient. The transfer and treatment in ICU is essential, with continuous, complete 
hemodynamic monitoring. Sufficient, adequate volume resuscitation, needs of various 
blood derivatives. Establish hemostasis, interactive surgical, obstetric, anesthetic and 
later transfusion access

Key words: anesthesia, parturient, atony, uterus
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УЛТРАЗВУК НАВИГИРАНИ МЕЖДУФАСЦИАЛНИ НЕРВНИ 
БЛОКАДИ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ЗА ИНТА И ПОСТОПЕРАТИВНА 

АНАЛГЕЗИЯ ПРИ ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ 
НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

В.Стефанов, С.Иванов, К.Исаева, А.Треновски 
Медицински институт МВР, ОАИЛ

В последното десетилетие ултразвук навигираните междуфасциални 
блокади на коремната и гръдната стена намериха широко приложение в 
практически всички хирургични специалности. В презентацията споделяме 
нашия опит и резултати от прилагането на PECS 1, 2 и Serratus anterior блокади за 
интра- и посоперативно обезболяване на хирургични интервенции на млечната 
жлеза.

ULTRASOUND NAVIGATED INTRAFASCIAL NERVE BLOCKS OF THE 
THORACIC WALL FOR INTRA AND POSTOPERATIVE ANALGESIA 

DURING BREAST SURGERY

V.Stefanov, S. Ivanov, K. Isaeva, A. Trenovski
Medical Institute – Ministry of Interior – Anesthesiology and Intensive Care Ward

Ultrasound navigated nerve blocks of the abdominal and thoracic regions are widely 
used for the needs of all surgical specialties over the past decade. In this presentation 
we’ll share our experience with application of PECS 1, 2 and Serratus anterior blockades 
used for intra- and postoperative analgesia for breast surgery.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С ХРОНИЧНА БОЛКА В 
ГЛУТЕАЛНАТА ОБЛАСТ И ДИАГНОСТИЦИРАН 

PIRIFORMIS SYNDROME

К.Исаева, В.Стефанов, А.Треновски
Медицински Институт- МВР ОАИЛ

Piriformis syndrome е невромускулно заболяване, характеризиращо се с болка 
в глутеалната област, която може да ирадиира по хода на съответния долен 
крайник. В много от случайте се наблюдава  и изтръпване по задната част на 
крака. Най-честата причина е трвматична увреда на m.piriformis, която води до 
възпаление и притискане на n.ischiadicus. Ние представяме случай на хронична 
болка при пациент на 66г, при който е диагностициран Piriformis syndrome и са 
приложени трикратно ултразвук навигирани апликации на кортикостероид и 
ботокс в m.piriformis с добър ефект. В презентацията ще обсъдим анатомията, 
патофизиологията, диагностиката и методите за лечение на Piriformis syndrome.

CASE STUDY OF A PATIENT WITH CHRONIC PAIN IN THE BUTTOCK, 
WHO IS DIAGNOSED WITH PIRIFORMIS SYNDROME

K.Isaeva, V.Stefanov, A.Trenovski
Medical institute – Ministry of Interior – Anesthesiology and Intensive Care Ward

Piriformis syndrome is a neuromuscular condition which is characterized with 
buttock pain. The pain is often referred down the back of the leg. It’s also associated 
with numbness in the posterior side of the lower limb. The most common cause of the 
syndrome is direct trauma of the buttock and m. piriformis. This leads to inflammation 
and compression of the sciatic nerve. The presented case is that of a 66- year old man 
with chronic buttock pain who is diagnosed with Piriformis syndrome. He is successfully 
treated with three ultrasound- guided injections with corticosteroids and botox. The 
presentation discusses the anatomy, pathophysiology, diagnostics and methods of 
treatment ot this syndrome.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА 
С БЪБРЕЧЕН СИНДРОМ

А. Треновски, И. Ганчев, В. Стефанов
Медицински институт на МВР, гр. София

Резюме
Хантавирусите са РНК-вируси, носени от специфични видове гризачи. Те 

причиняват инфекции, характеризиращи се с развитие на два основни синдрома- 
бъбречен и пулмонален. В Европа са разпространени вирусите Пумала и Добрава, 
причиняващи бъбречен синдром. Докато Пумала-вирусите са отговорни за над 
90% от случаите на относително леко протичащата „епидемична нефропатия“ в 
Западна Европа, то  в България проведените изследвания  до момента са доказвали 
единствено, с единично изключение, хантавируси Добрава, водещи до най-тежко 
протичане на болестта и развитие на хеморагична треска с бъбречен синдром 
(ХТБС).  Тази форма на заболяването има висок леталитет, ендемична е за някои 
райони на България, а в литературата все още липсва достатъчно изчерпателна 
информация за интензивните грижи при критично протичащите форми на 
болестта. С този доклад ние представяме клиничен случай на 44-годишен мъж с 
ХТБС, причинена от хантавирус Добрава, чието състояние е наложило лечение в 
Клиниката по анестезиология и интензивно лечение към МИ МВР.

Ключови думи: хеморагична треска с бъбречен синдром, хантавирус Добрава, 
интензивно лечение
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HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME- A CASE REPORT

A. Trenovski, I. Ganchev, V. Stefanov
Medical Institute of the Ministry of Interior, Sofia

Summary
Hantaviruses are RNA viruses each carried by a specific rodent species. They cause 

infections which are characterized by the development of two main syndromes - renal 
and pulmonary. Pumala and Dobrava viruses are common in Europa, causing kidney 
syndrome. While Pumala viruses are responsible for over 90% of cases of relatively mild 
“nephropathia epidemica” in Western Europe, studies in Bulgaria so far have proven 
only, with one exception, hantaviruses Dobrava, leading to the most severe course of 
the disease- the development of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS). This 
form of the disease has high mortality rates and is endemic to some regions of Bulgaria. 
There is still a lack of comprehensive information in the medical literature on intensive 
care in critical forms of the disease. With this report we present a clinical case of a 
44-year-old man with HFRS caused by hantavirus Dobrava, whose condition required 
treatment at the Clinic of Anesthesiology and Intensive Care at the Ministry of Interior.

Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, hantavirus Dobrava, intensive 
care
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ И КЛИНИЧЕН ИЗХОД ПРИ ИНТЕНЗИВНО 
БОЛНИ  ПАЦИЕНТИ С COVID-19 

Енчева П.1, Иванова П.2, Младенов Н.2, Платиканов В.2

1 Клиника по Анестезиология и Интензивно лечение, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна
2 Катедра по Анестезиология, Спешна и Интензивна медицина, Медицински 

Университет – Варна

Въведение
Covid-19 инфекцията придоби глобално значение поради здравни, 

икономически и социални последици. Целта на това проучване е да анализира 
спецификите и клиничния изход при пациенти с Covid-19 асоциирана пневмония 
в Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение (КАИЛ) на УМБАЛ „Св. 
Марина” – Варна.

Материали и методи
Всички процедури, включени в проекта, са в съответствие с медицинските 

етични стандарти. Проведено бе ретроспективно, наблюдателно кохортно 
проучване с помощта на данни от медицинските досиета на интензивно болни 
с тежко протичаща Covid-19 инфекция за периода – октомври 2021 г. до март 
2022 г. Информация за възраст, пол, коморбидитет, лабораторни показатели и 
терапевтичен изход бе събрана и анализирана.

Резултати
В проучването са включени общо 197 пациенти (100 мъже и 97 жени) на 

възраст между 26 и 89 години. Средната възраст на болните е 67,45 ± 12,1 години. 
Четиридесет и трима от тях са изписани след успешно лечение, а останалите 154 
са починали поради Covid-19 усложнения. Средната възраст на излекуваните 
пациенти е 61.1 години в сравнение с 69.2 години за тези с летален изход (p= 
0.000889). Седемдесет и пет от пациентите постъпват в КАИЛ с повече от едно 
съпътстващо заболяване, докато 99 от тях – с повече от три коморбидности. 
Бактериални или гъбични микроорганизми се изолират от гърлен секрет на 
65 болни, от които 57 с летален изход. Средният престой на наблюдаваните 
пациентите в КАИЛ възлиза на 11,49 ± 9,04 (1 - 47) дни.

Заключение
Протичането и изходът от Covid-19 асоциираната пневмония при интензивно 

болни зависят от коморбидитета, възрастта на пациентите, стриктната 
профилактика, ранната диагностика и лечение на вътреболничните инфекции.
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THERAPEUTIC MANAGEMENT AND OUTCOMES IN COVID 19 
PATIENTS IN THE INTENSIVE CARE UNIT. 

A SYSTEMATIC REVIEW

Encheva P.1, Ivanova P.2, Mladenov N.2, Platikanov V.2

1Department of Anesthesiology and Intensive Care, “St. Marina” University Hospital, 
Varna 

21Department of Anesthesiology and Intensive Care, Medical University - Varna, Varna 

Introduction
Covid 19 disease has gained worldwide importance due to health, economic and 

social consequences. The purpose of this study is to assess the therapeutic management 
and outcomes in patients diagnosed with Covid 19 at the Intensive care unit (ICU) in “St. 
Marina” University Hospital - Varna.

Materials and Methods
All procedures contributing to this work complied with the ethical standards of the 

Helsinki Declaration. A retrospective, observational cohort study was conducted using 
data from the medical records of 197 ICU patients with severe Covid 19 for the period – 
October 2021 to March 2022. Data about age, gender, comorbidity, laboratory findings 
and therapeutic regimen were gathered and analyzed. All results were then juxtaposed 
with those from worldwide leading studies.

Results
A total of 197 patients (100 men and 97 women), aged between 26 and 89 years, 

were included in the study. Mean age of the studied subject was 67.45 ± 12.1 years. 
Forty-three of them were discharged after successful treatment whereas the rest 154 
passed away due to covid 19 complications. Median age of the cured patients was 
61.1 years in comparison with 69.2 years for those with lethal outcome (p= 0.000889). 
Seventy-five of the patients presented at the ICU with more than one side disease and 
99 of them – with more than three comorbidities. The average ICU hospital stay was 
11.49 ± 9.04 (1 - 47) days. 

Conclusion
Our research presents the characteristics and specifics of the covid 19 pandemic in 

our territory region. Covid 19 associated pneumoniae in ICU patients requires a complex 
and multifactor treatment and greatly depends on the comorbidity of the patients and 
the strict prevention of nosocomial infections.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ ВОЛЕМИЧНИЯ СТАТУС НА КРИТИЧНО БОЛНИ 
ПАЦИЕНТИ ЧРЕЗ НЕИНВАЗИВНО ИЗМЕРВАНЕ НА СТАТИЧНИ И 

ДИНАМИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ХЕМОДИНАМИКАТА

Е. Митковски, В. Стоилов, Д. Казаков, Е. Кьосебекиров, С. Николова, Г. Павлов, Ч. 
Стефанов

Катедра по Анестезиология, спешна и интензивна медицина , МУ „Пловдив“
Клиника по Анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив

Целта на проучването беше да се оцени и сравни способността на ехографски 
измерeните статични и динамични показатели на хемодинамиката да определят 
волемичния статус при критично болни пациенти.

Пациенти и методи. Касае се за ретроспективно, нерандомизирирано 
проучване извършено за период от 21 месеца. Бяха включени 46 пациента, 
хоспитализирани в ОИЛ на КАИЛ при УМБАЛ „Св. Георги“ - гр. Пловдив,  на 
които бяха проведени 128 изследвания на статични и динамични показатели. 
Ехографията беше извършена с апарат Philips CX50 със секторен трансдюсер с 
честота 5-1 MHz. Изследването се извършваше по предварително определен 
протокол.

Резултати. Установи се статистически значима разлика между групата на 
хиповолемичните и еуволемичните пациенти по отношение на хиперкинетика 
на лява камера, диаметъра на долна празна вена в края на експириума, а при 
пациентите на апаратна вентилация без спонтанно дишане и за промяната в 
размера на долна празна вена по време на инспириум. За статистически анализ 
беше ползван непараметричен тест на Mann-Whitney и Fisher’s Exact Test, с 
p-value<0,05. За оценка на прогнозното значение на промяната в диаметъра на 
долна празна вена повреме на инспириум върху проявата на хиповолемия беше 
използван подхода за построяване на ROC (Receiver operating characteristic) крива. 
Беше изчислена площа под кривата и нейния 95% доверителен интервал.

Изводи. На базата на проведените изследвания може да се приеме, че 
ехографското изследване на статични и динамични показатели на хемодинамиката 
е надежден метод за определяне волемичния статус при критично болни. 
Необходимо е провеждането на по-мащабни проучвания за утвърждаването на 
метода.
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DETERMING THE VOLEMIC STATUS OF CRITICALLY ILL PATIENTS 
BY NON-INVASIVE MEASURMENT OF STATIC AND DYNAMIC 

HEMODYNAMIC PARAMETERS

E. Mitkovski, V. Stoilov, D. Kazakov, E. Kyosebekirov, S. Nikolova, G. Pavlov,
Ch. Stefanov

Department of Anesthesiology, Emergency and Intensive Medicine, Medical University 
“Plovdiv”

Clinic of Anesthesiology and intensive care, UMBAL “St. George” Plovdiv

The aim of the study was to evaluate and compare the ability of sonographically 
measured static and dynamic parameters of hemodynamics to determine volemic 
status in critically ill patients.

Patients and methods. It is retrospective, non-randomized study conducted over a 
21-month period involving 46t patientс, hospitalized in the ICU at UMBAL “St. George” 
– town Plovdiv. 128 studies of static and dynamic indicators were conducted. Ultrasound 
was performed with a Philips CX50 unit with a 5-1 MHz sector transducer. The research 
was carried out according to a predetermined protocol.

Results. A statistically significant difference was found between the group of 
hypovolemic and euvolemic patients in terms of left ventricular hyperkinetic, the 
size of the inferior vena cava at the end of expiration, and in patients on mechanical 
ventilation without spontaneous breathing and for the change in the diameter of the 
inferior vena cava during of inspirium. Non-parametric Mann-Whitney test and Fisher’s 
Exact Test were used for statistical analysis, with p-value<0.05. To evaluate the predictive 
value of the change in the diameter of the inferior vena cava during inspiration on 
the manifestation of hypovolemia, the ROC (Receiver operating characteristic) curve 
approach was used. The area under the curve and its 95% confidence interval were 
calculated.

Conclusions. Based on the conducted studies, it can be assumed that the ultrasound 
examination of static and dynamic indicators of hemodynamics is a reliable method for 
determining the volemic status in critically ill patients. Larger scale studies are needed 
to validate the method.
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ARTERIA LUSORIA
(АБЕРАНТНА ДЯСНА АРТЕРИЯ СУБКЛАВИЯ). КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Л. Ангелов, Д. Маджаров, 
КССАИЛ, МБАЛ НКБ ЕАД, гр. София

Аберантната дясна артерия субклавия известна още като артерия лузория 
е една от най - честите аномалии на аортната дъга. Среща се в 0.5 до 2% от 
популацията като женския пол е по - засегнат.  

Представяме клиничен случай на мъж на 50 г. възраст, при който е налице 
дилатация на асцендентната аорта и аортната дъга, както и наличие на аберантна 
дясна артерия субклавия (а. лузория).  

Спецификата на оперативното лечение при заболяването изисква 
мултимодален хирургичен и интервенционален подход на няколко етапа, 
включващи рискови моменти, свързани с церебралната перфузия и оксигенация. 
Тези специфики налагат разширен хемодинамичен мониторинг, включващ 
инвазивно артериално налягане и централно венозно налягане, проследяване 
дълбочината на анестезията с биспектрален анализ (BIS), адекватност на мозъчната 
перфузия с транскутанна мозъчна сатурация (Somanetics) и предприемане на 
мерки с цел намаляване риска от мозъчна увреда, както и стриктно мониториран 
и проследяван реанимационен период със седация и апаратна вентилация до 
приключване етапите на корекцията.

Обсъждане: Комбинацията от различни методи и подходи за мониторинг 
и провеждане на анестезията и реанимационния период поставят различни 
предизвикателства и помагат за безопасното провеждане на адекватната за 
съответния нестандартен случай анестезия и реанимационни грижи. 

Ключови думи: артерия лузория, хибриден подход, транскутанна мозъчна 
сатурация и BIS
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ARTERIA LUSORIA. ABSTRACT

Aberrant right subclavian artery, also known as lusoria artery, is one of the most 
common anomalies of the aortic arch. It occurs in 0.5 to 2% of the population as the 
female gender is more commonly affected. 

We present a clinical case of a 50-year-old man with dilatation of the ascending 
aorta and aortic arch, as well as the presence of an aberrant right subclavian artery (a. 
lusoria)

The specificity of surgical treatment in the disease requires a multimodal surgical 
and interventional approach, including risk moments related to cerebral perfusion 
and oxygenation. These specificities necessitate advanced hemodynamic monitoring, 
including invasive arterial pressure and central venous pressure, monitoring depth 
of anesthesia with bispectral analysis (BIS), and cerebral perfusion adequacy with 
transcutaneous cerebral saturation (Somanetics), taking measures to reduce the risk of 
brain damage, as well as a strictly monitored and managed resuscitation period with 
sedation and mechanical ventilation until the stages of correction are completed.

Conclusions: The combination of different methods and approaches for monitoring 
and conducting the anesthesia and the resuscitation period pose different challenges 
and help to safely conduct adequate anesthesia and ICU care for the relevant non-
standard case.

Keywords: arteria lusoria, hybrid approach, transcutaneous brain saturation and 
BIS
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СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД ЧЕРНОДРОБНА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ В РЕАНИМАЦИЯ

Йорданова Д., Семовска Р.
ВМА МБАЛ – София, КАИЛ

Чернодробната трансплантация представлява най-ефективното и незаменимо 
лечение на краен стадий на чернодробно заболяване. В условията на интензивно 
отделение основните фокусни точки са хемодинамична стабилизация, корекция 
на коагулационните и електролитните нарушения, дихателна подкрепа, 
ранно отбиване от механична вентилация и оценка на функционалността на 
присадката. От първостепенно значение е да се улесни ранното възстановяване 
на присадката, да се разпознаят и своевременно лекуват системните усложнения 
и животозастрашаващи последици и да се индивидуализират протоколите 
за лечение, като се има предвид качеството на присадката, здравословното 
състояние на донора и реципиента и потенциалните съпътстващи заболявания.

Бързото разпознаване и лечение на животозастрашаващи последици след LT 
в допълнение към оптималното управление на имуносупресията са ключът към 
успешните следоперативни грижи и са довели до подобрена обща преживяемост, 
въпреки че реципиентите са в относително по-лошо състояние и използването на 
маргинални донори е по-широко разпространено.

Сестринството играе важна роля в мултидисциплинарния екипен подход 
към грижите за пациентите. Медицинската сестра, която отговаря за грижите за 
пациенти с чернодробна трансплантация, изисква специална подготовка, за да 
отговори на нуждите на пациента по време на критичните фази на процеса на 
чернодробна трансплантация.

Въпреки че медицинската сестра е само един член, който допринася за 
грижите за пациенти с чернодробна трансплантация, ролята на медицинската 
сестра за успеха на лечението е жизненоважна.

В този контекст медицинската сестра, като член на мултидисциплинарния 
екип, играе жизненоважна роля за успеха на програмата за трансплантация 
и трябва непрекъснато да актуализира своите знания и умения в тази много 
специфична и сложна област. Компетентната медицинска сестра се разбира като 
набор от знания и умения, които позволяват на медицинските сестри да действат 
по подходящ начин по всяко време.

Ключови думи: сестра, грижи, пациенти с чернодробна трансплантация, 
реанимация
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NURSING CARE FOR LIVER TRANSPLANTED PATIENTS IN THE 
INTENSIVE CARE UNIT

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

Liver transplantation constitutes the most effective and indispensable treatment 
of end-stage liver disease. In the ICU setting, the main focal points are hemodynamic 
stabilization, coagulation and electrolyte disturbances correction, respiratory support, 
early weaning from mechanical ventilation, and evaluation of graft functionality. It is of 
paramount importance to facilitate early graft recovery, recognize and promptly treat 
systematic complications and life-threatening sequelae, and individualize treatment 
protocols considering graft quality, donor’s and recipient’s health status, and potential 
co-morbidities.

Prompt recognition and treatment of life-threatening sequelae following LT 
in addition to optimal management of immunosuppression are keys to successful 
postoperative care and have led to improved overall survival although recipients are in 
relatively worse condition and the use of marginal donors is more widespread.

Nursing plays an important contributory role in the multidisciplinary team approach 
to patient care. The nurse who is responsible for the care of liver transplant patients 
requires special preparation to meet the patient’s needs during the critical phases of 
the liver transplant process.

Although the nurse is only one member contributing to the care of liver transplant 
patients, the nurse’s role in the success of treatment is vital.

In this context, the nurse, as a member of the multidisciplinary team, plays a vital 
role in the success of the transplant program, and needs to continually update their 
knowledge and skills in this very specific and complex area. Competent nursing is 
understood as a set of knowledge and skills that enable nurses to act in an appropriate 
manner at all times. 

Key words: nurse, care, liver transplanted patients, icu

РЕЗЮМЕТА / ABSTRACTS



84

22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

СИНДРОМ НА АРЛЕКИН- ПОТЕНЦИАЛНО СМЪРТОНОСНО 
УСЛОЖНЕНИЕ В СЪРДЕЧНАТА ХИРУРГИЯ

Я. Гецов
Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Аджибадем Сити клиник, София, България

Голям процент от сърдечните операции изискват използване на ЕКК машина. 
Възможните места за дренаж на венозната кръв и артериалната канюлация 
варират в зависимост от вида на операцията. При канюлиране на артерия 
дистално от аортната дъга може да се стигне до перфузиране на едната или двете 
каротидни артерии с кръв с ниско парциално налягане на кислород, което да 
доведе до регионална или глобална исхемия на главния мозък. При надхвърляне 
на критичното време на мозъчна исхемия се развива картината на мозъчен 
инсулт с различна големина и дори мозъчна смърт, което се проявява при опит за 
събуждане на пациента от анестезия.

HARLEQUIN SYNDROME- POTENTIALLY LIFE THREATENING 
COMPLICATION IN CARDIAC SURGERY

Y. Getsov
Anesthesia and ICU

Acibadem Cty clinic- Cardiovascular centre University Hospital, Sofia, Bulgaria

Vast majority of cardiac surgical procedures require use of CPB machine. Venous 
drainage and aerial cannulation points vary depending on, type of surgery and patient 
factors. Arterial cannulation distal to aortic arch can potentially lead to perfusion of 
either one or both carotids with low oxygen blood if lungs were left unventilated. Thus, 
a regional or global brain ischemia can develop with neurological deficit even brain 
death after patient awakes from anaesthesia.
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ANESTHESIA FOR CESAREAN SECTION IN PREECLAMPSIA WITH 
SEVERE FEATURES

Karadjova D1, Sivevski A1, Ivanov E1, Spasovski S1, Zlatkova M1, Pop-Stefanija V1, 
Gjorgjevikj A1, Mehmedovikj N1

1. University Clinic for Gynecology and Obstetrics, Skopje, N.Macedonia

Abstract: 
Introduction: Preeclamsia with severe features is a multisystemic disorder, 

characterized with new onset of severe hypertension and/or specific signs or symptoms 
of significant end-organ dysfunction after 20-eth gestational week. Worldwide this 
complication of pregnancy is a leading cause of maternal morbidity and mortality. All 
recent studies promote spinal anesthesia as a best anesthetic option for preeclampsia 
with severe features in cases where there is not contraindication to neuroaxial 
anesthesia. Our aim is to display the hemodynamic changes associated with spinal and 
general anesthesia in severe preeclampsia and to make a conclusion for best anesthesia 
choice.

Materials and Methods: We performed a retrospective study of all severely 
preeclamptic women who had cesarean section in Clinic for Gynecology and Obstetrics, 
Skopje in the period between January 2018 and December 2020. Study included elective 
and emergency cases. All relevant information from patient records were analized. We 
analyze perioperative use of drugs, patient’s blood pressure, heart rate and oxygen 
saturation.

Results: 112 patients that match our criteria were included in our study. 99 patients 
were in spinal anesthesia while 13 patients were in general anesthesia. Intraoperatively 
patients with SA required phenylephrine infusion, while GA group required more 
intraoperative labetolol infusion for blood pressure control. According to observation, 
blood pressure (10 min postinduction values SBP128±14 v.s.158±19/DBP74±12 v.s. 
96±14, p<0.05) and heart rate (10 min postinduction values 90±12 v.s. 102±14, p<0.05) 
were significantly lower in the spinal group.     

Conclusion: Our study concludes that spinal anesthesia is a preferred method of 
anesthesia, safer and with optimal hemodynamic stability for cesarean delivery in 
severely preeclamptic patients.
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SYSTOLIC ANTERIOR MOTION (SAM) КАТО ПРИЧИНА ЗА 
ХЕМОДИНАМИЧНА НЕСТАБИЛНОСТ

Я. Гецов
Отделение по анестезиология и интензивно лечение

УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник– Сърдечно-съдов център

Навлизането на предно митрално платно в изходния тракт на лява камера е 
добре познато услонение на техниките на хирургичните техники на пластика на 
митралната клапа. Предизвиканата от това динамична обструкция на изхода на 
ЛК и МИ водят до хемодинамична нестабилност. Предиктори на SAM са дългото 
ПМП, изместването на коаптационната точка към септума на ЛК, хипертрофия на 
миокарда в изходния тракт на ЛК, хипердинамична хемодинамика. Характерният 
ехографски образ на SAM, го прави лесен за диагностициране. Важността на 
диагностиката в тези случаи е поради факта, терапията се различава съществено 
от другите случаи на хемодинамична нестабилност. 

SYSTOLIC ANTERIOR MOTION (SAM) AS A CAUSE 
OF HEMODYNAMIC INSTABILITY

Y. Getsov MD
Anesthesia and ICU

Acibadem Cty clinic- Cardiovascular centre University Hospital, Sofia, Bulgaria

Systolic anterior motion is a well known complication of mitral valve repair 
techniques. Left untreated it can compromise results of the mitral valve repair and 
even threaten life of the patient. Predisposing factors are long anterior mitral leaflet, 
short distance between coaptation point and interventricular septum, left ventricular 
hypertrophy, states with hyperdynamic hemodimics. Differential diagnosis is based on 
transesophageal echo. Treatment of SAM differs from other types of hemodynamic 
thus correct diagnosis could be life saving.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРИИЗМЕРНО ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
НА ПЛОЩТА НА ВЕНА КОНТРАКТА С ТРАНСЕЗОФАГЕАЛНА 

ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

В. Димитров
Отделение по анестезиология и интензивно лечение

УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник – Сърдечно-съдов център

Правилната оценка на размера на вена контракта (най-тясната част на 
регургитационния джет) е от ключово значение за определянето на степента 
на клапни инсуфициенции. Обикновено тази оценка се базира на еднопланово 
измерване на диаметъра на вена контракта, като се приема, че формата ѝ е кръгла. 
На практика обаче вена контракта често е с неправилна форма, което може да 
доведе до подценяване на клапната инсуфициенция. По-новите трансезофагеални 
апарати за ехокардиография дават възможност за мултипланарна реконструкция, 
което ни позволява да измерим площта на вена контракта, а оттам и да дадем по-
правилна оценка за тежестта на инсуфициенцията.

USE OF 3D IMAGING TO MEASURE THE VENA CONTRACTA AREA 
WITH TRANSOESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY

V. Dimitrov
Department of Anesthesiology and Intensive Care

Acibadem City Clinic- Cardiovascular clinic
Sofia, Bulgaria

A correct estimation of the vena contracta area (the area of the narrowest part of the 
regurgitant jet) is vital when trying to assess the severity of valvular regurgitation. We 
usually base this estimation on the linear measurement of the vena contracta diameter, 
assuming that it is round. However, vena contracta is often irregular, which can lead 
us to underestimate the severity of the regurgitation. The latest transoesophageal 
echocardiography machines are capable of multiplanar reconstruction, which allows 
us to directly measure the vena contracta area and thus provide a more accurate 
assessment of the severity of the insufficiency.
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ДЪЛБОЧИНА НА АНЕСТЕЗИЯТА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ - 
ПРОБЛЕМИ И МОНИТОРИРАНЕ

Д. Дончев
Клиника по детска анестезиология и инт. лечение УМБАЛСМ Н. И. Пирогов, 

София, България

I. Цел на изследването. Намираща се в основата на анестезиологията, 
общата анестезия е базирана на медикаментозно потискане функциите на 
централната нервна система - съзнание и реактивност. Класическите методи за 
емпиричното и дозиране и клинично наблюдение обаче невинаги могат фино да 
се адаптират към нуждите на конкретния пациент. В детската възраст пациентите 
са особено чувствителни към субоптималното ниво на обща анестезия, което 
може да доведе до редица усложнения и да резултира в увеличена болестност и 
смъртност. Необходимо е да се разполага с достъпен и клинично приложим метод 
за мониториране дълбочината на анестезия в неонаталната и детската възраст. 

II. Материали и методи. Литературен обзор на достъпните научни 
публикации на английски език по темата през последните 30 години. 

III. Резултати. Съществуват редица технически способи за мониториране 
нивото на съзнание/анестезия, които са валидирани и комерсиализирани. В 
детската и неонатална възраст, обаче, тяхното приложение остава ограничено. 
Причинате за това са технически затруднения поради малкия размер на 
пациентите, разлики в неврофизиологията спрямо възрастните и липсата на 
широко валидиране на тези методи в ниските възрастови групи. 

IV. Заключение. Необходими са нови направления в мониторинга 
на мозъчната функция по време на анестезия, като редица технологии 
показват обещаващ потенциал. Една от тях е суровата префронтална 
електроенцефалография (ЕЕГ) в реално време. Този сравнително нов метод 
позволява титриране на общата анестезия, базирано на крайната и цел - 
обективно, контролирано и обратимо потискане на мозъчната функция. 

РЕЗЮМЕТА / ABSTRACTS 89

22-ND NATIONAL CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

6-TH NATIONAL CONFERENCE OF ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION

10-TH NATIONAL CONFERENCE OF PAIN RESEARCH AND TREATMENT

DEPTH OF ANESTHESIA IN PEDIATRIC PATIENTS - ASSOCIATED 
PROBLEMS AND MONITORING OPTIONS

D. Donchev
Department of pediatric anesthesia and intensive care University Hospital N. I. Pirogov, 

Sofia, Bulgaria

I. Introduction Being the foundation of anethesia practice, general anesthesia 
is based on drug dependant suppression of the central nervous system functions - 
consciousness and reactivity. Nevertheless, the classical methods of empirical dosing 
and clinical observation are not always easily adaptable to the specific patient’s needs. 
Infants and children are notably sensitive to suboptimal levels of anesthesia, which may 
result in a variety of complications with increased morbidity and mortality. Therefore it 
seems necessary to study the accessible and clinically applicable methods of anesthesia 
depth monitoring for the pediatric and neonatal patients. 

II. Materials snd methods Review of the available scientific publications on the 
subject written in English for the last 30 years. 

III. Results Currently there are several technical methods for monitoring the level 
of consciousness/anesthesia that are validated and commercialized. In the neonatal 
and pediatric age groups, however, their application is yet limited. The reasons for 
that are based on: technical difficulties regarding the small size of the patients, the 
age related neurophysiological differences and the lack of wide validation of these 
methods for the young patients. 

IV. Conclusion New reliable ways of brain function monitoring during anesthesia 
are needed for the pediatric patients. Some technologies currently seem very promising, 
notably the real time raw prefrontal electroencephalography (EEG). This relatively new 
method may allow titration of general anesthesia based on its ultimate goal - objective, 
controlled and reversible suppression of the cerebral cortex functions
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АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ТРАВМАТИЧНА ЛУКСАЦИЯ И 
ДЕКСТРОПОЗИЦИЯ НА СЪРЦЕTO.   КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

К. Марчева, В Адрианов, Пл. Нейчев, Д. Генджелиев, Г. Георгиев
КАИЛ-ОА, УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов”

 

Въведение:  Представяме   ви   пациент   на  28год. след   ПТП   с   мотор   с   
установена   тежка  торакоабдоминална контузия, с травматична   луксация и   
декстропозиция   на   сърцето   

Цел: Анестезиологичен подход при пациент в тежък травматичен шок и 
хемодинамична нестабилност за стернотомия, репозиция на сърце и пластика на 
перикард. 

Клиничен случай: Пациент на 28 год. докаран в противошокова зала след 
ПТП с мотор, в съзнание GCS 15т, ажитиран, неспокоен с тахидиспнея, интубиран 
и поставен на апаратна вентилация веднага след постъпване в залата. След 
проведената лабораторна и образна диагностика се установява тензионен 
пневмоторакс в ляво с изместване на медиастинума в дясно. След поставяне на 
гръден дрен медиастиналната сянка продължава да е изместена надясно. От 
предишни рентгенографии се установява, че пациентът е с нормална лява позиция 
на сърцето. Пациентът се превежда в КАИЛ до събиране на оперативен екип за 
осъществяване на стернотомия и репозиция на сърцето. Пациентът е опериран 
24 часа след травмата, на двойна катехоламинова поддръжка с тежък анемичен 
синдром. Проведе се тотална интравенозна анестезия с кетамин, мидазолам 
и фентанил при постоянна двойна катехоламинова поддръжка. Направи се 
стернотомия, репозиция на сърцето и пластика на перикард. 

Заключение: Високоенаргийните травми, налагащи спешна оперативна 
намеса са често голямо предизвикателство пред анестезиолога. Анестезията при 
такива пациенти е специфична и съобразена с вида и тежестта на травматичните 
увреди. 

РЕЗЮМЕТА / ABSTRACTS 91

22-ND NATIONAL CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

6-TH NATIONAL CONFERENCE OF ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION

10-TH NATIONAL CONFERENCE OF PAIN RESEARCH AND TREATMENT

ANESTHESIA FOR TRAUMATIC LUXATION AND DEXTROPOSITION 
OF THE HEART. CLINICAL CASE

K. Marcheva, V Adrianov, Pl. Neychev, D. Gendzheliev, G. Georgiev
Department of anesthesiology at the clinic of anesthesiology and intensive care, 

UMBALSM “N.I. Pirogov”

Introduction: We present twenty-eight-year-old patient with severe 
thoracoabdominal trauma after motorcycle incident with luxation and dextroposition 
of the heart.

Purpose: Anesthetic management of a patient with traumatic shock and 
haemodynamic instability for sternotomy, repositioning of the heart and pericardial 
plasty.

Clinical case: Twenty-eight-year-old male was brought to the ER after motorcycle 
incident, conscious, GCS 15 points, agitated, tachydispnoic. He was intubated and put 
on invasive ventilation quickly after coming in to the ER. After full lab blood work and 
body imaging, left tension pneumothorax was found with dislocated mediastinum to 
the right. Thoracocenthesis and chest drain insertion was done. On the next thorax 
imaging the mediastinal shadow was still shifted to the right. Previous chest X- rays 
were requested from the family, which showed that the heart of the patient is with 
normal left positioning. The patient was placed in the ICU until an operating team 
is gathered. After 24 hours he was transported to the operating room, extremely 
haemodynamicly unstable on dual catecholamine infusion and with anemic syndrome. 
Total intravenous anesthesia with ketamin, midasolam and fentanyl was performed for 
sternotomy, repositioning of the heart and pericardial plasty.

Conclusion: High energy traumas which lead to emergency operations are often 
challenging for the anesthesiologist. Anesthetic management for such patients is 
specific and lot of additional factors should be considered.
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ИЗБОР НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА ТЕХНИКА ПРИ ПАЦИЕНТ НА 
АКТИВНА ТЕРАПИЯ ЗА ОТВИКВАНЕ ОТ АЛКОХОЛНА ЗАВИСИМОСТ 
ПРИ ХИРУРГИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ И НА ДВАТА ГОРНИ КРАЙНИКА. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Д. Генджелиев, В. Илиева, П. Кръстев, Пл. Нейчев
 КАИЛ-ОА, УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов” 

Въведение:  Съвременните протоколи за избор на анестезиологична техника 
при пациенти на активна терапия за отвикване от алкохолна зависимост съветват 
за избор на регионална техника на анестезия във всички случаи, когато това е 
възможно. Честотата на постоперативните делири и честотата на постоперативен 
рецидив на алкохолна зависимост са значително по-ниски при използване на 
регионална техника за анестезия.      

Цел: Настоящия клиничен случай има за цел да представи възможността на 
различните ултразвук-навигирани блокади в съчетание да осигурят адекватна 
анестезия едновременно на двата горни крайника.    
           

Клиничен случай: Беше представен пациент за спешна оперативна 
интервенция в областта на двата горни крайника. От анамнезата става ясно, че 
пациентът лекува медикаментозно тежка алкохолна зависимост от 8 месеца. 
Публикациите на тема анестезия при пациенти на активно лечение за алкохолна 
зависимост съветват да се ибягва обща анестезия във всички случаи, когато това е 
възможно. След дискусия с хирурга и последващо обсъждане с пациента се изготви 
план осигуряващ адекватна анестезия за нуждите на хирургичната интервенция 
включващ ултразвук-навигирана блокада и на двата горни крайника. При единия 
горен крайник се използва супраклавикуларен достъп до плексус брахиалис, а 
при другия сепарирана блокада на нервус медианус, улнарис и радиалис на ниво 
предмишница. Интраоперативно пациентът беше седиран до ниво Ramsey-3.  
      

Заключение: Изготвянето на индивидуален анестезиологичен план след 
обсъждане с хирурга и пациента, познаването на различни регионални техники 
за осигуряване на анестезия и използването на ултразвук навигация дават 
възможност да се извърши едновременна периферна нервна блокада на двата 
горни крайника без да се превишава максималната допустима доза локален 
анестетик, както и да се избегнат рисковете при конкретния пациент от обща 
анестезия.
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CLINICAL CASE: SELECTION OF ANESTHESIOLOGICAL TECHNIQUE 
IN A PATIENT ON ACTIVE THERAPY FOR WITHDRAWAL FROM 

ALCOHOL DEPENDENCE IN NEED OF SURGICAL INTERVENTION ON 
BOTH UPPER LIMBS

D. Gendzheliev, V. Ilieva, P. Krastev, Pl. Neichev
Department of anesthesiology at the clinic of anesthesiology and intensive care, 

UMHCEM ”N.I.Pirogov” Sofia

 Introduction: Current protocols for the choice of anesthetic technique in patients 
undergoing active alcohol withdrawal therapy advise the choice of a regional 
anesthetic technique whenever possible. The frequency of postoperative delirium and 
the frequency of postoperative relapse of alcohol dependence are significantly lower 
when using a regional anesthetic technique.

Purpose: The present clinical case aims to present the ability of different ultrasound-
guided blocks in combination to provide adequate anesthesia simultaneously in both 
upper limbs.

Clinical case: A patient was presented for emergency surgical intervention 
in the area of   both upper limbs. From the anamnesis it is clear that the patient has 
been medically treating severe alcohol dependence for 8 months. Publications on 
anesthesia in patients in active treatment for alcohol dependence advise that general 
anesthesia should be avoided whenever possible. After discussion with the surgeon 
and subsequent discussion with the patient, a plan was drawn up to ensure adequate 
anesthesia for the needs of the surgical intervention, including ultrasound-guided 
blockade of both upper extremities. In one upper extremity, supraclavicular access to 
the brachialis plexus is used, and in the other, a separate blockade of the median nerve, 
ulnar nerve and radial nerve at the level of the forearm. Intraoperatively, the patient 
was sedated to a Ramsey-3 grade.

Conclusion: Preparation of an individual anesthetic plan after discussion with the 
surgeon and the patient, knowledge of different regional techniques for providing 
anesthesia and the use of ultrasound navigation make it possible to perform 
simultaneous peripheral nerve blockade of both upper limbs without exceeding the 
maximum permissible dose of local anesthetic, as and to avoid the patient-specific risks 
of general anesthesia.
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6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

СРАВНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЛЕДОПЕРАТИВНО 
ОБЕЗБОЛЯВАНЕ С ТАП БЛОК И ЕПИДУРАЛЕН КАТЕТЪР

 НА 12-ти И 24-ти ЧАС СЛЕД КОРЕМНИ ОПЕРАЦИИ

В. Манолова, Е. Шуманов, В. Христова, М. Козаров, Пл. Нейчев, Ст. Миланов
КАИЛ-ОА, УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов”

Цел: Целта на това проспективно изследване е да сравни ефикасността на 
следоперативното обезболяване с TAP блок и епидурален катетър при пациенти 
след коремни операции. 

 Материали и методи: В изследването са включени 55  пациенти /26 жени 
и 29 мъже/ на възраст между 40 и 85 години, с функционален клас по ASA 
от 1 до 3, оперирани под обща анестезия в периода 01.05.2022- 15.08.2022 в 
Коремен Операционен Блок на УМБАЛСМ”Н.И. Пирогов”.  От изследването бяха 
изключени пациенти с  BMI над 40, психично болни и пациенти на хрониодиализа. 
Пациентите се разделиха рандомизирано на две групи: Група 1(n=30) - пациенти 
със следоперативно обезболяване чрез TAP блок, поставен билатерално в края 
на оперативната интервенция след екстубацията на пациента. Група 2(n=25) - 
пациенти със следоперативно обезболяване чрез епидурален катетър, поставен 
предоперативно. В двете групи болни се очете ниво на болката по VAS на 12ти и 
24ти  следоперативен час, както и нуждата от допълнително обезболяване. 
  

Резултати: Вьпреки че епидуралната аналгезия се смята за златен стандарт в 
следоперативното обезболяване,  нивото на обезболяване в  двете групи пациенти 
е сравнимо за 12-ти и 24-ти  постоперативен час. И в двете групи пациенти не се 
наблюдаваха усложнения от приложените техники за обезболяване.   
           

Заключение: Следоперативното обезболяване чрез TAP блок е безопасен и 
надежден метод,  осигуряващ качествено обезболяване до 24-ти следоперативен 
час, сравнимо с епидуралната аналгезия. 
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COMPARISON OF THE EFFICIENCY IN POSTOPERATIVE PAIN 
MANAGEMENT WITH TAP BLOCK VS. EPIDURAL CATHETER AT THE 

12-th AND 24-th HOUR IN ABDOMINAL SURGERY

V. Manolova, E. Shumanov, V. Hristova, M. Kozarov, Pl. Neychev, St. Milanov
Department of anesthesiology at the clinic of anesthesiology and intensive care, 

UMBALSM „N.I. Pirogov“

Purpose: The purpose of this prospective study is to compare efficacy of 
postoperative analgesia through TAP block and epidural catheter for patients after 
abdominal surgery.

Material and method: The study includes 30 patients in the age between 40 and 
85 with ASA between1 and 3, who underwent general anesthesia in the period- 
12.08.2022- 30.09.2022. Patients with BMI above 40, mentally ill, patients with chronic 
kidney disease on chroniodyalisis and patients with pathological changes in the lumbar 
region of the spine were excluded from the study. Subjects were divided into two 
groups; Group 1(n=20). Patients with postoperative analgesia using TAP block, applied 
bilaterally, at the end of the operative intervention, after extubation. Group 2(n=10). 
Patients with postoperative analgesia with epidural catheter, placed before operation. 
Patients were assessed on 12th and 24th postoperative hour. Pain was estimated through 
visual analogue scale for pain rating

Results: Although epidural catheter is pointed as gold standard for postoperative 
analgesia, the level of analgesia in the two groups of patients is comparable on the 
12th postoperative hour. We did not recognize any complications from the applied 
techniques in both groups of patients.

Conclusion: TAP block is safe, reliable methode, insuring quality analgesia to the 
24th postoperative hour, comparable with epidural analgesia. 
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6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

УПОТРЕБА НА КАУДАЛЕН БЛОК КАТО ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩА 
АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ДЕЦА, 

ПОДЛОЖЕНИ НА УРОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ

В.Стоянова, Я. Грозев , И. Чаирова, В. Дуков, Б. Янева, А. Лазаров, Е.Атанасов¹, 
С.Андреев ¹.

ОАИЛ, МБАЛ ВИТА, Отделение детска урология ¹ при МБАЛ ВИТА

Цел: Каудалният блок е най-често използваната регионална техника при деца. 
Тя е ефективен метод за постоперативно обезболяване на хирургични и болезнени 
интервенции в областта под пъпа и полезно допълнение към общата анестезия на 
такива. Качеството и нивото на блока зависят от дозата, обема и концентрацията 
на приложения медикамент. Най-често използваният метод за удължаване на 
постоперативната аналгезия, послеваща каудалния блок е добавката на различни 
медикаменти към локалния анестетик. След обзор на последните научни статии 
в областта , авторите наблюдават анестезията и  постоперативната аналгезия при 
пациенти с и без приложение на каудален блок в условия на обща анестезия.

Материали и методи: След получаване на информирано съгласие от 
родителите, 232 деца ( ASA 1-2, възраст 1м.-17год.) са наблюдавани, 117 с 
каудален блок. След перорална премедикация с мидазолам, анестезията е 
индуцирана с пропофол и поддържана с севоран и кислород/въздух/райски 
газ. След индукцията пациентите се поставят в ляво странично положение и се 
прави каудален блок с Ропивакаин 0,5% или 0,25% (1-1,2ml/kg), лидокаин 1% 
и Хлофазолин. Оперативната интервенция започва минимум 10-минути след 
инжектирането на разтвора.  Интраоперативно степента на блока се мониторира 
посредством промяна на жизнените показатели ( пулсова честота, артериалоно 
налягане, степен на разширяване на зениците).В залата за събуждане се прави 
оценка на степента на болка и нивото на моторен блок. След превеждане 
в отделението нивото на  постоперативна анлгезия се мониторира на(480-
1440 мин.постоперативно ) от 8 до 24 час съобразено с възрастта , теглото и 
продължителността на оперативната интервенция.

Резултати: Пациентите с каудален блок имат достатъчна интраоперативна 
аналгезия и това не налага приложението на допълнителни аналгатици, 
позволява съхраняване на спонтанното дишане и съкращава времето за 
събуждане. Характеристиките на пациентите  получили каудален блок са 
идентични:  възраст: 1-4год. тегло: 6-25кг. Аналгезия не се е наложила между 
8-мия до 12-ия час постоперативно .  

Заключение: При деца подложени на урологични оперативни интерванции 
каудалния блок осигурява интраоперативна аналгазия, постоперативно 
обезболяване, което позволява ранното раздвижване и изписване на пациентите, 
съхраняване на  спонтанното дишане по време на анестезия и лимитира 
приложението на аналгетици и мускулни релаксанти.

USAGE OF CAUDAL BLOCK AS ADJUNCT DURING GENERAL ANESTHESIA FOR 
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CHILDREN UNDERGOING UROLOGIC SURGICAL INTERVENTIONS

V. Stoianova, Y. Grozev, I. Chairova, V. Dukov, B. Yaneva, A. Lazarov, E. Atanasov ¹, S. 
Andreev¹.

ICU, Vita Hospital Department Children Urology¹ Vita Hospital

Aim: Caudal blockade in children is one of the most widely administered techniques 
of regional anaesthesia. Caudal blocks are an efficient way to offer postoperative 
analgesia for painful sub-umbilical interventions.  This technique is a useful 
adjunct during general anesthesia and for providing postoperative analgesia after 
infraumbilical operations. The quality and level of the caudal blockade is dependent 
on the dose, volume, and concentration of the injected drug.The most frequently 
used method to further prolong postoperative analgesia following caudal block is to 
add different adjunct drugs to the local anesthetics solution.After reviewing recent 
scientific literature, the authors observe postoperative analgesia in patients  received 
general anesthesiawith andv without caudal blok .

Materials and Methods: After informed parental consent, 232 children (ASA 1-2 , 
1month-17 years old) were observed, 117 with caudal blok. After premedication with 
midazolam, anesthesia was induced with propofol and maintained with sevoflurane 
in oxygen/air/N2O. After induction, patients received a caudal blockade in left lateral 
position with ropivacaine 0.50% , or ropivacaine 0.25% (1-1,2ml/kg), lidocain 1% and 
clonidine. Surgery was allowed to begin 10 minutes after performing the block. During 
the surgery the block was monitured acording to te puls rate, blood pressure and pupils 
dilatation. In the recovery room, pain was assessed, the motor block was scored. After 
transferral to the ward, the patients were observed for 8-24 hours (480-1440 min) 
for signs of postoperative pain according to the age, weight and duration of surgical 
procedure.

Results: Patients with caudal blok were judged to have sufficient intraoperative 
analgesia, and none of them received additional analgesics intraoperatively. Patients‘ 
characteristics were similar: age (1-4years) and weight (6-25kg). Analgesics were not 
needed till the 8-th to 12th hour after surgery.

Conclusion: In children undergoing urological operative interventions, caudal block 
allows early augmentation, preserves spontaneous breathing and limited the usage of 
relaxants and analgetics during the anesthesia.
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6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ
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ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С БЕЛОДРОБНА ЕХОГРАФИЯ

В. Стоилов, Е. Митковски, Д. Казаков, Е. Кюсебекиров, С. Николова, Г. Павлов, Ч. 
Стефанов

Катедра по Анестезиология, спешна и интензивна медицина, МУ „Пловдив“

Целта на проучването беше да се установи приложимостта на ултразвуковата 
диагностика при проследяването и оценката на ефекта от приложеното лечение 
при критично болни пациенти с белодробна патология на механична вентилация.

Материали и методи Касае се за ретроспективно, нерандомизирано проучване, 
в което бяха включени 15 пациента на механична вентилация хоспитализирани 
в ОИЛ на КАИЛ при УМБАЛ „Св. Георги“- гр. Пловдив. Белодробната ехография 
беше извършвана с апарат Philips CX50. Всеки бял дроб беше разделен на шест 
региона като най-тежката установена патология беше оценена по точкова 
система – Lung Ultrasound Score (LUS). Беше определено и PаО2/FiO2 отношението 
въз основа на резултатите от проведен газов анализ на проба артериална кръв.

Резултати Установи се статистически сигнификантна разлика в степента на 
белодробна увреда между времевите точки след корекция по Greenhouse-Geisser 
с F=6,646, p<0,05. При 12 от проследените пациенти беше определено PaO2/FiO2 
отношението като показател за тежестта на белодробното увреждане като се 
установи позитивна промяна в стойностите между времевите интервала, без тя да 
е статистически сигнификантна. На базата на корелационен анализ между PaO2/
FiO2 отношението и ехографската оценка беше установена статистически значима 
негативна корелация между двата показателя с корелационен коефициент на 
Spearman (rho) -,562, p=0,001.

Заключение На базата на получените резултати може да се приеме, че 
управлението на режима на вентилация според тежестта на белодробната увреда, 
установена ехографски, е свързано с подобрение в оксигенацията. 

Наличието на корелация между коефициента на увреда, съпоставен с PaO2/
FiO2 отношението, показва че ултразвуковата диагностика е надежден метод 
за проследяване при критично болни с белодробни заболявания. Необходимо 
е извършването на по-мащабни проучвания за установяването на ползите на 
белодробната ехография.
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LUNG ULTRASOUND FOR PATIENT MONITORING

V. Stoilov, E. Mitkovski, D. Kazakov, E. Kyosebekirov, S. Nikolova, G. Pavlov, Ch. Stefanov
Department of Anaesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine, MU “Plovdiv”

The aim of the study is to assess the feasibility of ultrasonography in monitoring and 
evaluating the therapeutical results in critically ill patients with pulmonary pathology 
on mechanical ventilation.

Materials and methods This retrospective, non-randomized study enrolled 15 
patients treated in the intensive care unit of the department of anesthesiology and 
intensive care at “St. George” University Hospital, Plovdiv. Lung ultrasound was 
performed with Philips CX50 ultrasound machine. Each lung was separated in six 
regions and the most severe pathology was graded based on Lung Ultrasound Score 
(LUS). PаО2/FiO2 ratio was assessed based on arterial blood gas analysis. 

Results Statistically significant difference between different time frames in the 
degree of pulmonary pathology based on Greenhouse-Geisser was found with F=6,646, 
p<0,05. In 12 of the cases PаО2/FiO2 ratio was used as a marker of the severity of the 
pathology and it was determined that there is a positive difference between the time 
frames, without it being statistically significant. Based on a correlation analysis between 
PaO2/FiO2 ratio and the pulmonary score a statistically significant negative correlation 
was established with a correlation coefficient of Spearman (rho) -,562, p=0,001.

Conclusion The results from the conducted study render that the management of 
mechanical ventilation based on the degree of pulmonary pathology assessed with 
ultrasound result in improved oxygenation. The presence of correlation between the 
severity of the pathology and PaO2/FiO2 ratio conclude that pulmonary sonography 
is a reliable method for monitoring critically ill patients with lung diseases. Further 
investigations are required to determine the advantages and shortcomings of lung 
ultrasound. 
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ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ПОСТОПЕРАТИВНАТА БОЛКА СЛЕД 
МИНИИНВАЗИВНИ  КАРДИОХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ  ЧРЕЗ 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИОНАЛНА  ИНФУЗИЯ 
НА ЛОКАЛЕН АНЕСТЕТИК

С. Камбуров1, К. Илиева1,2, Б. Найденова2,4

1 Отделение по анестезиология и интензивно лечение на  болни с 
кардиохирургични интервенции, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

2 Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина, МУ „Проф. д-р П. 
Стоянов“, Варна

3 Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна
4 Университетски медикодентален център, Варна

Цел:  Да се оцени дали регионалната продължителна инфузия на локален 
анестетик в областта на оперативната намеса ще доведе до снижаване нивата 
на постоперативна болка и нуждите от опиеви аналгетици при пациенти след 
миниинвазивни кардиохирургични интервенции с интеркостален достъп.

Материали и методи:   Сравнихме общата доза на опиеви аналгетици и 
болковия синдром при 10 пациента след миниинвазивни кардиохирургични 
интервенции с интеркостален достъп, на които постоперативно бе извършена 
инфузия с локален анестетик и 10 пациета, при които обезболяването се 
осъществи единствено чрез опиеви аналгетици. За целта в края на оперативната 
интервенция бе поставен катетър  за  епидурална анестезия в междуребрената  
мускулатура  по  хода на оперативното поле. Интраоперативното обезболяване 
на всички пациенти се осъществи с интравенозна инфузия на Remifentanil. След 
приема на пациента в реанимация на групата с поставен интеркостален катетър 
бе започната инфузия с Ropivacain 0.2 % за 24 часа както и болусно Morphin i.v. при 
нужда, а на контролната група бе прилаган само  болусно Morphine i.v.  при нужда. 
Постоперативно бяха проследени от една страна нивата на болка използвайки 
визуално-аналоговата скала (VAS), като първото измерване се осъществи 
непосредствено след екстубация на пациента, след което на всеки 3 часа, от друга 
необходимостта от допълнително обезболяване, както и дозата на използвания 
Morphine.

Резултати: Установихме, че нуждата от болусно приложение на опиоидни 
аналгетици е по-ниско при групата с поставен интеркостален катетър, както и 
разлика в стойностите на оценка на болката между двете групи по-ниски в групата 
с инфузия на Ropivacaine.

Изводи:   Продължителната инфузия на локален анестетик подобрява 
постоперативния контрол на болката и намалява необходимостта от 
приложението на опиоидни аналгетици и свързаните с тях нежелани лекарствени 
реакции.

Ключови думи: интеркостален катетър,инфузия на локален анестетик,опиантна 
консумация

IMPROVING POSTOPERATIVE PAIN CONTROL AFTER MINIALLY 
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INVASIVE CARDIOSURGICAL INTERVENTIONS BY CONTINUOUS 
REGIONAL INFUSION OF LOCAL ANESTHETIC

S.Kamburov1, K.a Ilieva1,2, B.Naydenova2,4

1 Department of Anesthesiology and Intensive Care of Patients with Cardiosurgical 
Interventions, UMBAL „St. Marina“, Varna

2 Department of Anesthesiology, Emergency and Intensive Medicine, MU „Prof. Dr. P. 
Stoyanov“, Varna

3 Clinic of anesthesiology and intensive care, UMBAL „St. Marina“, Varna
4 University Medical and Dental Center, Varna

Objective: To evaluate whether regional continuous infusion of a local anesthetic 
in the surgical intervention area will lead to a reduction in postoperative pain levels 
and opiate analgesic requirements in patients after minimally invasive cardiac surgical 
interventions with intercostal access.

Materials and methods: We compared the total dose of opiate analgesics and the 
pain syndrome in 10 patients after minimally invasive cardiac surgical interventions 
with intercostal access, who were postoperatively infused with a local anesthetic and 10 
patients, in whom analgesia was achieved only with opiate analgesics. For this purpose, 
at the end of the surgical intervention, a catheter for epidural anesthesia was placed in 
the intercostal muscles along the course of the operative field. Intraoperative anesthesia 
of all patients was achieved with intravenous infusion of Remifentanil. After the patient 
was admitted to the intensive care unit with an intercostal catheter, an infusion of 
Ropivacaine 0.2% was started for 24 hours as well as a bolus of Morphine i.v. as needed, 
and the control group received only bolus Morphine i.v. in need. Postoperatively, on 
the one hand, the pain levels were monitored using the visual analog scale (VAS), with 
the first measurement taking place immediately after extubation of the patient, then 
every 3 hours, on the other hand, the need for additional analgesia, as well as the dose 
of Morphine used.

Results: We found that the need for bolus opioid analgesics was lower in the 
intercostal catheter group, and the difference in pain scores between the two groups 
was lower in the Ropivacaine infusion group.

Conclusions: Continuous local anesthetic infusion improves postoperative pain 
control and reduces the need for opioid analgesics and associated adverse drug 
reactions.

Key words: intercostal catheter, local anesthetic infusion, opiate consumption
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22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

СУПРАИНГВИНАЛЕН БЛОК НА ФАСЦИА ИЛИАКА

З. Иванова, А. Занев, М. Нейкова, Б. Георгиева, Д. Стефанов, В. Платиканов, Б. Найденова
Клиника по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) към УМБАЛ „Света 

Марина“ ЕАД – Варна,
Катедра по анестезиология, интензивна и спешна медицина на Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна

Въведение
Хирургичните интервенции в областта на тазобедрената става са силно 

болезнени и големи по обем. Често следоперативното обезболяване е 
трудно постижимо, свързано с приложението на големи дози опиати и 
нестероидни противовъзпалителни средства. Това от своя страна, освен че 
прави следоперативния период неприятен за пациента, забавя и затруднява 
рехабилитацията.  

Цел 
Целта на нашето проучване e да намалим дозите на опиатите и НСПВС 

средства и техните нежелани реакции чрез приложението на регионални техники 
-  SIFI (Suprainguinal fascia iliaca ) блок.  

Материали и методи 
За период от половин година при 20 пациенти, подлежащи на хирургия на 

ТБС, бе приложен протокол за следоперативно обезболяване чрез SIFI блок.
Резултати 
Наблюдаваните от нас първоначални резултати показват по-ниска 

следоперативна опиатна и НСПВС консумация, по-добро обезболяване и по-
ранна и лесна рехабилитация спрямо ретроспективно набрани контроли. 

Заключение
Приложението на SIFI блок прави следоперативния период по-благоприятен за 

пациентите, намалява нуждата от интравенозни и интрамускулни обезболяващи 
средства и улеснява ранната рехабилитация. 
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SUPRAINGUINAL FASCIA ILIACA BLOCK (SIFI BLOCK)

Z. Ivanova, A. Zanev, M. Neykova, B. Georgieva, D. Stefanov, V. Platikanov, B. Naydenova
Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care, Saint Marina’s University Hospital – Varna,

Department of Anaesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine of Medical 
University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov – Varna

Introduction
Surgical interventions in the region of the hip joint are highly painful and with large 

surgical volume. Often analgesia after the surgery is difficult and is linked to the use of 
large dose of opioids and non-steroid anti-inflammatory drugs. This makes both the 
post-operative period unpleasant for the patients and the rehabilitation more difficult. 

Our goal 
The aim of our research is to reduce the used doses of opioids and non-steroid 

anti-inflammatory drugs and their adverse effects by using regional techniques -  SIFI 
(Suprainguinal fascia iliaca ) block.  

Methods and materials
For a period of six months we used a protocol for postoperative analgesia with SIFI 

(Suprainguinal fascia iliaca ) block in 20 patients who were in hip surgery.
Results
Our initial results show less postoperative use of opioids and non-steroid anti-

inflammatory drugs, better analgesia and earlier and easier rehabilitation in our 
patients, compared to the retrospective control group. 

Conclusion
The use of SIFI block makes the post-operative period more pleasant for the 

patients, reduces the need for intravenous and intramuscular analgetics and makes the 
early rehabilitation easier.
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ПРИДОБИТА ХЕМОФИЛИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ -  
ПРИНОС НА ДВА СЛУЧАЯ

Платиканов В., Младенов Н., Иванова П., Занев А., Иванова З., Нейкова М., 
Георгиева Б., Найденова Б.

КАИЛ, УМБAЛ „Св.Марина“
МУ Варна

ПХ е потенциално живото-застрашаващо състояние, предизвикано от 
автоантитела срещу фактори на кръвосъсирването, най-често срещу  (F) VIII 
(acquired hemophilia A; AHA). При половината от пациентите подлежащо 
заболяване е свързано с нея. Останалите случаи се определят като идиопатични. 
Представя с кървене, вариращо от средно до живото-застрашаващо, при пациенти 
без данни за собствена или фамилна хеморагична анамнеза. 

Тъй като ПХ е рядка, липсата на мислене в тази посока може да доведе до 
късна диагноза, респективно до късен контрол на кръвоизлива и оттам повишен 
морбидитет и морталитет. 

Авторите представят техния опит с описание на два случая, лекувани в КАИЛ 
на УМБАЛ „Св.Марина“, Варна, при които категорично е доказана ПХ.

ACQUIRED  HAEMOPHYLIA  AND INTENSIVE CARE –
 TWO CASES REPORTS

          Platikanov V.,Mladenov N., Ivanova P.,Zanev A.,Ivanova Z., Nejkova M., 
Najdenova B.

KAIL, UMHAT “St.Marina”, MU Varna

AH is a potentially life threatening health condition, caused by auto antibodies 
against factors of hemostasis, most often against F VIII. In about a half from the pts 
there is another disease present and the rest are defined as idiopathic. The illness is 
presented by hemorrhage from mild to life-threatening in pts without hemophilic 
anamnesis till the moment of presentation. Because it is a rare condition, lack of 
thinking in that direction leads often to late diagnosis and poor results of treatment. 
The authors present the diagnostic and treatment process in two cases, admitted at ICU.
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ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯТ СТАТУС 
И ПОСТОПЕРАТИВНИЯ ПРЕСТОЙ СЛЕД БЪБРЕЧНА 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

В. Петрова, П. Хубенова, Р. Маринова,
Х. Заекова, О. Шпортко, Ат. Темелков

Клиника по Анестезиология и интензивно лечение, 
УМБАЛ Александровска, София

Органната  трансплантация е многопластов процес, който изисква 
мултидисциплинарен подход. Определянето на сърдечно-съдовият статус е от 
особено значение. Той лежи в основата на оценката на анестезиологичния риск, 
определя реанимационният период и ранните постоперативни усложнения.

Цел:Целта на настоящето проучване е да се определи зависимостта между 
сърдечно-съдовият статус на пациентите преди провеждане на бъбречна 
трансплантация и рисковете и усложненията, които настъпват в реанимационното 
звено в резултат на незадоволителния контрол на АХ.

Метод: 30 пациенти отговарят на критериите за включване в проучването и 
са разделени в две групи. Група А включва 15 пациенти, които са с добър контрол 
на кръвното налягане и група Б 15 пациенти,при които контролът на кръвното 
налягане не е оптимален.Проследяват се какви са причините за разликите 
в контрола (социалният статус на пациента, етническата принадлежност, 
информираността), медикаментозната терапия и коморбидитета. 

Резултати:При пациентите от група А се наблюдава хемодинамична 
стабилност със стойности на кръвното налягане в рамките на 20% от изходните. 
В група А, двама от пациенти са със спад в хемоглобина с повече от 20 единици 
от изходната стойност, докато в група Б се наблюдава при 6 от пациентите.В 
ранния постоперативен период всички пациенти бяха афебрилни.Наложи се 
провеждането на диализа при 3-ма пациенти от група А и 5 от група Б. Престоят в 
реанимация при пациентите от група Б е средно с два дни по-дълъг в сравнение 
с тези от група А.

Заключение:При пациентите от група А се наблюдава по-малък процент на 
ранните постоперативни усложнения. Оптимално количество на 24-часовата 
диуреза. Поради относително малкия брой на пациентите в проучването 
и краткотрайния престой в реанимационното звено не може да се оцени 
дългосрочната преживяемост на графта.Необходимо е провеждането на 
проспективно, мултицентрично, мащабно проучване за оценка на успеваемостта 
на трансплантациите в България.За успех при провеждане на бъбречна 
трансплантация от голямо значение са редовното проследяване на здравният 
статус, информираността на пациента, предоперативните грижи и добрата 
колаборация между звената.
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ПОСТОПЕРАТИВНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ С ТАР - БЛОК ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С ДОЛНА СРЕДИННА ЛАПАРОТОМИЯ

А. Занев1,2, Н. Младенов1,2, П. Иванова1,2, М. Нейкова1,2,Б. Георгиева1,2, З. Иванова2, 
К. Илиева3,2, В. Платиканов1,2, Б. Найденова2,4

1Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ ,,Св. Марина“ - ЕАД, 
Варна

2Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина, Медицински 
университет “Проф.  д-р П. Стоянов”, Варна

3Отделение по анестезиология и интензивно лечение на болни с 
кардиохирургични интервенции, УМБАЛ ,,Св. Марина“ - ЕАД, Варна

4Университетски медикодентален център, Варна

Цел: Да оценим приложимостта и ефективността на блока на трансверзалната 
абдоминална равнина (“transversus abdominis plane block“, TAP-блок) за 
постоперативно обезболяване при пациенти, подложени на хирургични 
интервенции с достъп до коремната кухина чрез долна срединна лапаротомия.

Материал и методи: След разрешение от етична комисия проведохме 
комбинирано проспективно-ретроспективно проучване. В проспективната 
(експериментална) група включихме 82-ма пациенти, на които непосредствено 
след интубацията извървихме двустранен, латерален ТАР-блок под ехографски 
контрол. Приложихме разтвор на Ropivacaine 0.375% и Dexamethazon 4 mg с 
обем 20 ml на страна. За контролна група използвахме ретроспективни данни от 
89 пациенти с долна срединна лапаротомия, на които не е прилаган ТАР-блок. 
Интраоперативното обезболяване при всички пациенти осъществихме с Fentanyl. 
Постоперативно проследихме самооценката на болката в покой и при движение 
по визуалната аналогова скала (“visual analog scale“, VAS) на 30-та минута, на 3-ти, 
6-ти, 12-ти, 18-ти и 24-ти час, както и дозата на използвания Meperidine в първото 
денонощие.

Резултати: Установихме статистически значима разлика в стойностите по 
VAS между двете групи във всички времеви интервали, както и в общата доза 
Meperidine, приложен следоперативно. Не регистрирахме тежки усложнения или 
странични реакции от ТАР-блока.

Заключение: Приложението на ултразвук-навигиран, двустранен, латерален 
ТАР-блок намалява опиатната консумация постоперативно, както и интензитета 
на статичната и динамична болка в първите 24 часа след операцията при пациенти 
с долна срединна лапаротомия. 

Ключови думи: ТАР - блок, постоперативно обезболяване, опиятна консумация
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IMPACT OF TAP-BLOCK ON POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT IN 
PATIENTS WITH LOWER MIDLINE LAPAROTOMY

Atanas Zanev 1,2, Nikolay Mladenov1,2, Petya Ivanova1,2, Mirela Neikova1,2, Boryana 
Georgieva1,2, Zdravka Ivanova1,2,Katerina Ilieva 3,2, Vilian Platikanov 1,2, Boryana 

Naydenova 2,4

1 Anesthesiology and Intensive Care Unit, UH St. Marina, Varna
2 Department of Anesthesiology, Emergency and Intensive Medicine, Medical University 

“Prof. Dr P. Stoyanov”, Varna
3 Anesthesiology and intensive care unit of patients with cardiac surgery interventions, 

UH St. Marina, Varna
4 University Medicodental Center, Varna

Objective: The aim of this study is to evaluate the applicability and effectiveness of 
transversus abdominis plane block (TAP-block) for postoperative analgesia in patients 
undurgoing surgery with lower midline incision.

Materials and methods: A combined prospective-retrospective study was 
conducted after obtaining a permission from the ethics committee. Immediately after 
intubation bilateral TAP-block with lateral access was performed under ultrasound 
control to 82 patients (prospective, experimental group). We used 40 ml (20 ml per side) 
solution of Ropivacaine 0.375% and Dexamethasone 4 mg. To form a control group we 
used retrospective data from 89 patients with lower midline laparotomy without TAP-
block. Fentanyl was used for intraoperative anesthesia in all patients. We used visual 
analog scale (VAS) to evalueted the intesity of pain at rest and during movement at 30th 
minutes, 3th, 6th, 12th, 18th and 24th hour postoperatively. We also colected data about 
the dose of Meperidine used in the first postoperative day.

Results: We found a statistically significant difference in VAS scores between the 
two groups in all time intervals as well as in the total dose of Meperidine administered 
postoperatively. We did not register any severe complications or side effects from the 
TAP block.

Conclusion: The application of ultrasound-guided, bilateral, lateral TAP-block 
reduces opioid consumption postoperatively, as well as the intensity of static and 
dynamic pain in the first 24 hours after surgery in patients with lower midline 
laparotomy.

Key words: TAP block, postoperative analgesia, opioid consumption

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНА ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ С 
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ТРОМБОТИЧНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЧНА ПУРПУРА – КЛИНИЧЕН 
ОПИТ ОТ КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ КЪМ УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД- ВАРНА

М. Нейкова, Н. Младенов, П. Иванова, Б. Георгиева, А. Занев, К. Илиева, З. Иванова, 
В. Платиканов, Б. Найденова,

Клиника по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) към УМБАЛ „Света 
Марина“ ЕАД – Варна,

Катедра по анестезиология, интензивна и спешна медицина на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Целта ни е да представим резултатите от провежданата в Клиника по 
анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) към УМБАЛ „Света Марина“ 
ЕАД – Варна терапевтична плазмафереза при пациенти с тромботична 
тромбоцитопенична пурпура /ТТП/ (болест на Мошковиц). 

ТТП е рядко заболяване, което без проведена терапия при 90% от пациентите 
завършва летално. Разгърнатата клинична картина на заболяването включва 
микроангиопатична хемолитична анемия, тромбоцитопенична пурпура, 
неврологична симптоматика, температура, бъбречно засягане. Терапевтичната 
плазмафереза се използва при голям брой заболявания, като ТТП е включена в 
Категория 1 – заболявания, при които плазмаферезата е терапия от първа линия. 

Методи и материали: Включени са петима пациенти, хоспитализирани в 
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна в периода 2019-2022 г., с първа или поредна 
изява на ТТП, над 18 години, с различна тежест на засягане от заболяването. В 
разглежданите случаи не са включени пациенти с други заболявания (например 
миастения гравис и Синдром на Гилен-Баре), при които също е провеждана 
плазмафереза в нашата клиника.

Нашите резултати показват клинично и лабораторно благоприятно 
повлияване и ремисия на заболяването при пациентите, при които е проведена 
терапевтична плазмафереза. При различните пациенти е бил необходим различен 
брой процедури в зависимост от тежестта на клиничната картина и наличието на 
бъбречно засягане и сериозна неврологична симптоматика.

В заключение – клиничният опит на лекарите от КАИЛ на УМБАЛ „Света 
Марина“ ЕАД – Варна показва изключително благоприятни резултати при 
провеждане на терапевтична плазмафереза при пациенти с ТТП.
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THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE IN PATIENTS WITH THROMBOTIC 
THROMBOCYTOPENIC PURPURA (TTP) – CLINICAL CASES FROM 

CLINIC OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE, SAINT 
MARINA’S UNIVERSITY HOSPITAL - VARNA

M. Neykova, N. Mladenov, P. Ivanova, B. Georgieva, A. Zanev, K. Ilieva, Z. Ivanova, V. 
Platikanov, B. Naydenova

Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care, Saint Marina’s University Hospital - Varna
Department of Anaesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine of Medical 

University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov – Varna

Our aim is to present to you our clinic’s results from the therapeutic plasma 
exchange conducted in patients with thrombotic thrombocytopenic purpura /TTP/ 
(Moschkowitz’s disease).

TTP is a rare disease. Untreated, it has a mortality rate of as high as 90%. In its full-
blown form, the disease consists of the following pentad: microangiopathic hemolytic 
anemia, thrombocytopenic purpura, neurologic abnormalities, fever and kidney 
disease. Therapeutic plasma exchange (plasmapheresis) is used in the therapy of a lot of 
diseases. TTP is included in category 1 indications – disorders for which plasmapheresis 
is accepted as first-line therapy.

Methods and materials: Our group consists of five adult patients who have been 
hospitalized with TTP in St. Marina’s University Hospital-Varna in the period 2019-2022. 
The patients were with different severity of the disease. We didn’t include patients 
with other diseases (such as Myasthenia gravis and Guillen-Bare’s syndrome) who also 
needed therapeutic plasma exchange.

Our results show clinical and laboratory recovery in our therapeutic plasma 
exchange patients. Of course, different patients needed different number of procedures, 
depending on the severity of the disease. 

In conclusion – our clinical experience in the intensive care unit of St Marina’s 
Hospital- Varna shows very good outcome for the patients with TTP who are treated 
with therapeutic plasma exchange. 
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АНЕСТЕЗИЯ И КОНТРОЛ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА ПРИ 
ЕНДОСКОПСКО ПОСТАВЯНЕ НА СТЕНТ НА ТРАХЕЯ – КЛИНИЧНИ 

СЛУЧАИ ОТ УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“  – ВАРНА

М. Нейкова, Н. Сапунджиев*, Н. Младенов, П. Иванова, Б. Георгиева, А. Занев, К. 
Илиева, З. Иванова, В. Платиканов, Б. Найденова,

Клиника по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) към УМБАЛ „Света 
Марина“ ЕАД – Варна,

* Клиника по ушни, носни и гърлени болести към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – 
Варна,

Катедра по анестезиология, интензивна и спешна медицина на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна,

* Катедра по ушни, носни и гърлени болести на Медицински университет „Проф. 
д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Въведение: Осигуряването на дихателните пътища е основна задача на 
анестезиолога и е от ключово значение за безопасността на пациентите. Целта ни 
е да представим клинични случаи на пациенти на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – 
Варна със стеноза на трахея, при които е проведена ендоскопска интервенция за 
поставяне на стент в трахеята. 

Методи и материали: Ще представим случаи на пациенти над 18 години, 
хоспитализирани в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, при които стеноза 
на трахеята налага поставяне на стент. Представените случаи включват както 
пациенти, при които стенозата е причинена от онкологично заболяване, така 
и такива, при които причина е продължителната апаратна вентилация (както 
през ендотрахеален тубус, така и през трахеостомна канюла). Включени са и 
пациенти след прекарана тежка ковид-19 инфекция и продължителна изкуствена 
белодробна вентилация, както и пациент с поставен 8 години преди това стент на 
трахея, който дойде в клиниката с миграция на стента и изявена диспнея. 

Резултати: Показват, че безопасното осъществяване на анестезия и на 
оперативна интервенция изисква добра техническа и научна подготовка на 
екипа, технологично осигуряване, използване на образна диагностика, добра 
комуникативност и съвместно изготвяне на план на действие между хирурга и 
анестезиолога.

Заключение: Анестезията и контролът на дихателния път при пациентите със 
стеноза на трахея са предизвикателство и изискват внимателна подготовка и 
тясна колаборация на екипа хирурзи и анестезиолози.

РЕЗЮМЕТА / ABSTRACTS 111

22-ND NATIONAL CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

6-TH NATIONAL CONFERENCE OF ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION

10-TH NATIONAL CONFERENCE OF PAIN RESEARCH AND TREATMENT

ANAESTHESIA AND AIRWAY CONTROL IN ENDOSCOPIC PROCEDURES 
FOR TRACHEAL STENT PLACEMENT – CLINICAL CASES FROM SAINT 

MARINA’S UNIVERSITY HOSPITAL-VARNA

M. Neykova, N.Sapundzhiev*, N. Mladenov, P. Ivanova, B. Georgieva, A. Zanev, K. Ilieva, 
Z. Ivanova, V. Platikanov, B. Naydenova,

Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care, Saint Marina’s University Hospital – Varna,
*Clinic of Otorhinolaryngology, Saint Marina’s University Hospital – Varna,

Department of Anaesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine of Medical 
University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov – Varna,

*Department of Otorhinolaryngology of Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov 
– Varna

Introduction: Airway control is one of the most important tasks of the 
anesthesiologist and is vital for patient’s safety. Our goal is to present to you clinical 
cases from St. Marina’s University Hospital - Varna of patients with tracheal stenosis 
who have undergone endoscopic procedure for tracheal stent placement.

Methods and materials: We will present to you clinical cases of adult patients, 
who have been hospitalized in St. Marina’s University Hospital-Varna and who needed 
tracheal stent placement due to tracheal stenosis. Our patients include both ones 
whose stenosis has been caused by oncological disease and ones in which the cause 
of the stenosis was prolonged mechanical ventilation. We have also included patients 
after severe Covid-19 infection and prolonged mechanical ventilation; one of our 
patients was with tracheal stent, inserted 8 years ago and came with severe dyspnea 
due to stent migration. 

Our results show that in order to conduct safe anaesthesia and safe endoscopic 
procedure, the team needs to be well technically and scientifically prepared, needs up-
to-date technical devices and CT imaging. Good communication and careful planning 
are crucial for the good outcome of the procedure.

In conclusion - anaesthesia and airway control in patients with tracheal stenosis 
are a real challenge for the anesthesiologist and require careful preparation and close 
collaboration with the surgical team.
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ПРОГНОСТИЧНА И ДИАГНОСТИЧНА РОЛЯ НА 
ПРОКАЛЦИТОНИН, С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН И ИНТЕРЛЕВКИН -6 

ПРИ ПАЦИЕНТИ С КЛИНИКА НА СЕПСИС И СЕПТИЧЕН ШОК
П. Иванова, М. Нейкова, Н. Младенов, В. Платиканов

„КАСИМ“ – МУ-Варна, УМБАЛ „СВ. Марина“, гр. Варна

Въведение: Сепсисът е глобален здравен проблем, характеризиращ се със системен инфлама-
торен процес, в отговор на микробна инфекция. Той е честа компликация при хоспитализирани па-
циенти. В световен мащаб е регистрирана 30% смъртност при пациенти със сепсис, 50% при тежък 
сепсис и 80% при пациенти със септичен шок. Честотата е от 0,2 до 3/ 1000 – пациента се поразяват 
годишно. Въвеждането в ежедневната клинична практика на нови биомаркери, като  интерлев-
кин-6 и прокалцитонин заедно с конвенционалните с-реактивен протеин, левкоцитен брой, NLR 
(неутрофил-лимфоцитно съотношение) ще допринесе за бърза и акуратна оценка на септичните 
пациенти, стратификация на риска за развитие на органна дисфункция и смърт. Приложението 
на тези биомаркери би могло да оптимизира ранната диагностика, лечение, прогноза и социал-
но-икономически аспекти при пациенти със сепсис.

Цел:  Да се въведат (интерлевкин-6), оценят, проследят и проучи корелацията помежду им на 
представените три ключови биомаркера (прокалцитонин, С-реактивен протеин  и интерлевкин-6)  
при пациенти с клиника на сепсис и септичен шок, както и да се установи ролята им в ранната ди-
агностика, оценка и като предиктор на органна дисфункция и смърт (28-дневна).

Материал и методи: Проучването беше проспективно, проведено в КАИЛ – УМБАЛ „ Св. Ма-
рина“, 2022г.  Бяха рандомизирани 25 пациента. Нивото на биомаркерите беше проследявано ми-
нимум двукратно (при инициализаране, на 48-72ч. и според преценка на изследователския екип). 
Биологичният материал, използван за целта на проучването беше серум и плазма от рандомизи-
рани пациенти. Обект на изследването бяха възрастни пациенти 18+ години, без значение на пол, 
отговарящи на включващите критерии. Всички рандомизирани пациенти бяха с клинична картина 
на сепсис и/или септичен шок, обект на интензивно лечение. За поставянето на диагноза – сепсис, 
бяха използвани SIRS критерите:  пациенти с  или с данни за сепсис: T > 38 °C  или  < 36 °C , СЧ > 90/ 
мин, ДЧ > 20/ мин,  (PaCO 2) < 32 mmHg, левкоцити > 12,000/μL или  < 4000/μL или > 10% незрели в 
периферията; или qSOFA: ДЧ ≥22/min, влошен ментален статус, систолно налягане ≤100 mm Hg.

Резултати: След направен анализ на резултатите в нашия клничен център, установихме 
правопропорционална корелация между високите стойности на трите биомаркера и пролежания 
брой дни в интензивна клиника, тоест по-високите стойности обичайно са свързани с по-
продължителен престой в интензивна клиника. Установихме и правопропорционална зависимост 
между високите стойности на изследваните биомаркери и 28-дневната смъртност в наблюдаваната 
популация. Много високите и екстремно високите стойности на трите биомаркера, корелират с 
висока смъртност  в рамките на 48-72ч. след приема в интензивна клиника. В нашето клинично 
проучване наблюдавахме позитивна корелация между интерлевкин-6 и останалите 2 биомаркера. 

Заключение: Въпреки значителните недостатъци (проведено в един център, малка група па-
циенти n=25) на представното от нас проучване, резултатите сочат, че плазмените нива на био-
маркерите:  прокалцитонин, С-реактивен протеин и интерлевкин-6 са надеждни и информатив-
ни биомаркери за ранна диагностика, оценка,  определяне риск от смърт и развитие на органна 
дисфункция.                            

Ключови думи: сепсис, прокалцитонин, С-реактивен протеин, интерлевкин-6
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PROGNOSTIC AND DIAGNOSTIC ROLE OF SERUM PROCALCITONIN, C-REACTIVE 
PROTEIN AND INTERLEUKIN-6 LEVELS IN PATIENT WITH SEPSIS OR SEPTIC SHOCK

P. Ivanova, M. Neykova, N.Mladenov, V. Platikanov
Department of Anesthesiology and Intensive Care – MU Varna, UMHAT “St. Marina”

Introduction: Sepsis is a global health problem characterized by a systemic inflammatory process 
in response to an infection. It is a common complication in hospitalized patients. Globally, 30% mortality 
has been reported in patients with sepsis, 50% in severe sepsis and 80% in patients with septic shock. The 
frequency is from 0.2 to 3/1000 – of the patients are infected annually. Introducing the daily clinical practice of 
new biomarkers such as Interleukin-6 and Procalcitonin along with conventional C-reactive protein, leukocyte 
number, NLR (neutrophil-lymphocyte ratio) will contribute to a quick and accurate assessment of septic 
patients, risk stratification of development of organ dysfunction and death. The use of these biomarkers could 
optimize early diagnosis, treatment, prognosis and socio-economic aspects in patients with sepsis.

Objective: To introduce (interleukin-6), evaluate and examine the correlation between the presented 
three novel biomarkers (Procalcitonin, C-reactive protein and interleukin-6) in patients with sepsis and septic 
shock, as well as to find their role in early diagnosis, assessment and as a predictor of organ dysfunction and 
death (28 days).

Material and Methods: The study was conducted prospectively at the Anesthesiology and Intensive 
Care Department at the University Hospital  “St. Marina”, 2022. 25 patients were randomized. The level of 
biomarkers was monitored at least twice (at initialization, at 48-72h and, according to the assessment of 
the research team). The biological material used for the purpose of the study was serum and plasma by 
randomized patients. The subject of the study was the elderly patients for 18+ years, regardless of gender, 
meeting the inclusive criteria. All randomized patients had a clinical presentstion of sepsis and/or septic shock 
subject to intensive care. For diagnosis - sepsis, SIRS criteria were used: patients with or with sepsis data: 
temperature T > 38 ° C or <36 ° C, HR > 90/ min, RR > 20/ min, (PaCO2) <32 mmHg, leukocytes> 12,000/μl or 
<4000/μl or> 10% immature; or qSOFA: RR ≥22/min, impaired mental status, systolic pressure ≤100 mm Hg.

Results: After analyzing the results in our Clinical Center, we found a proportional correlation between 
the high values   of the three biomarkers and the length of stay in ICU, that is, the higher values   are usually 
related to a longer stay in ICU. We have also established a proportional relationship between the high values   of 
the biomarkers studied and the 28-day mortality rate in the observed population. The very high and extremely 
high values   of the three biomarkers correlate with high mortality within 48-72h after ICU- admission. In our 
clinical study, we observed a positive correlation between Interleukin-6 and the other 2 biomarkers.

Conclusion: Despite the significant disadvantages (conducted in one center, a small group of patients N 
= 25) of our survey. The results of our study indicate that the plasma levels of IL-6, procalcitonin and C-reactive 
protein are reliable and informative biomarkers for early diagnosis, evaluation, determination of the risk of 
death and the development of organ dysfunction.
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ПЕРИОПЕРАТИВНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ И АНЕСТЕЗИЯ ПРИ РАМЕННА 
ХИРУРГИЯ

З. Иванова, А. Занев, М. Нейкова, Б. Георгиева, Д. Стефанов, В. Платиканов, Б. 
Найденова

Клиника по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) към УМБАЛ „Света 
Марина“ ЕАД – Варна,

Катедра по анестезиология, интензивна и спешна медицина на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна

Въведение
Хирургичните интервенции в раменната област са силно болезнени по 

време и няколко дни следоперативно. Това се дължи както на хирургичната 
травма, така и на инервацията на раменната става. Пациентите се нуждаят от 
големи дози опиати интраоперативно и венозни аналгетици постоперативно. 
При определени видове интервенции хирургът се нуждае от „чисто“ поле, което 
налага прилагане на контролирана хипотензия.  Често пъти тя се постига трудно 
и  налага използването на антихипертензивни медикаменти в допълнение към 
анестетиците и обезболяващите средства.

Цел 
Целта на нашето проучване e да намалим дозите на опиатите, дълбочината 

на анестезията и приложението на антихипертензивни медикаменти чрез 
използването на регионални техники на обезболяване. 

Материали и методи 
За период от две години при 50 пациенти, подлежащи на раменна хиругия, 

бе разработен и приложен протокол за интраоперативен контрол на болката. Бе 
приложен интерскаленусов блок под ехографски контрол в комбинация с обща 
анестезия. 

Резултати 
Наблюдаваните от нас първоначални резултати показват по-ниска 

интраоперативна опиатна консумация, по-стабилна хемодинамика и по-добро 
постоперативно обезболяване спрямо ретроспективно набрани контроли. 

Заключение
Приложението на интерскаленусов блок прави управлението на анестезията 

по-лесно и с по-малки дози анестетици и обезболяващи средства интра- и 
постоперативно.
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PERIOPERATIVE ANALGESIA AND ANAESTHESIA IN SHOULDER 
SURGERY

Z. Ivanova, A. Zanev, M. Neykova, B. Georgieva, D. Stefanov, V. Platikanov, B. Naydenova
Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care, Saint Marina’s University Hospital – Varna,

Department of Anaesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine of Medical 
University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov - Varna

Introduction
Shoulder surgical interventions are highly painful, both during surgery and for 

several days after it. There are two reasons for this - the surgical trauma itself and 
shoulder’s innervation. Patients usually need large doses of opioids during surgery and 
strong intravenous analgetics afterwards. In certain types of surgery the surgeon needs 
‘clear ’surgical field, for which controlled hypotension is needed. Often in addition to 
the general anaesthetics and analgetics, anesthesiologists have to use antihypertensive 
drugs.

Our goal
Our goal is by using regional analgetic techniques to reduce the dosage of the 

opioids, the depth of anaesthesia and the use of antihypertensive drugs intraoperatively.
Methods and materials
For a period of two years in 50 patients who were operated in shoulder surgery, we 

developed and used our protocol for pain control during surgery. We used ultrasound 
guided interscalene brachial block, combined with general anaesthesia.

Results
Our initial results show less opiod use, more stable intraoperative haemodynamics 

and better analgesia after surgical intervention in our patients compared to the 
patients in the retrospective control group. 

Conclusion
The use of interscalene brachial block makes anaesthesia management easier and 

patients need less opioids, smaller doses of general anesthetics and smaller doses of 
intravenous analgetics during and after surgery.
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ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДОПЕРАТИВНАТА ПОДГОТОВКА С АЛФА–
БЛОКЕТРИ ВЪРХУ ИНТРАОПЕРАТИВНАТА ХЕМОДИНАМИКА 

ПО ВРЕМЕ НА ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА 
АДРЕНАЛЕКТОМИЯ

К. Илиева1,2, А. Занев2,3, С. Камбуров1, Б. Найденова2,4

1 Отделение по анестезиология и интензивно лечение на болни с 
кардиохирургични интервенции, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

2 Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина, МУ „Проф. д-р П. 
Стоянов“, Варна

3 Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна
4 Университетски медикодентален център, Варна

Цел: Проведохме ретроспективно проучване върху извършените планови 
лапароскопски адреналектомии в нашия център за период от 11 години, за да 
установим какво е влиянието на предоперативната подготовка с алфа-блокери 
върху интраоперативната хемодинамика.

Материали и методи: Анализирахме данните за хемодинамичните параметри 
от медицинската документация на 76 лапароскопски адреналектомии, 
извършени в посочения период и ги разделихме в две групи – с (n=53, 69,7%) и без 
(n=23, 30,3%) предоперативна алфа-блокада. Между тях сравнихме систолното, 
диастолното и средното артериално налягане, както и сърдечната честота 
след анксиолиза с бензодиазепин; по време на интубацията; на създаването 
на пневмоперитонеума; на манипулоацията върху тумора преди клампажа 
на венозните съдове; след екстубацията. Сравнихме също епизодите на хипо- /
хипертония и бради- /тахикардия.

Резултати: Установихме статистически значима разлика в показателите 
непосредствено преди клампажа, както и в епизодите на хипо- и хипертония. 
В групата на алфа-блокерите кръвното налягане беше по-високо, 
продължителността на хипертонията по-голяма и по-често се наблюдаваше 
хипотония. Тези резултати отдадохме на високият процент феохромоцитоми 
в групата на приемалите алфа-блокери (n=19, 36%) за разлика от групата без 
алфа-блокери, в която нямаше нито един случай. При повторен анализ, при 
който изключихме пациентите с феохромоцитом, не установихме статистически 
значима разлика в показателите между дете групи.

Изводи: Предоперативната алфа-блокада не предотвратява напълно 
епизодите на екстремна хипертония при пациентите с феохромоцитом, а 
в останалите групи не повлиява появата на хипертония интраоперативно. 
Приложението ѝ трябва да се прецизира добре, с оглед регистрираната при 
всички пациенти интраоперативна хипотония.

Ключови думи: алфа-блокери, лапароскопска адреналектомия, 
интраоперативна хемодинамика
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EFFECT OF PREOPERATIVE PREPARATION WITH ALPHA-BLOCKERS ON 
INTRAOPERATIVE HEMODYNAMICS DURING GENERAL ANESTHESIA 

FOR LAPAROSCOPIC ADRENALECTOMY

Katerina Ilieva1,2, Atanas Zanev2,3, Svetoslav Kamburov1, Boryana Naydenova2,4

1 Anesthesiology and intensive care unit of patients with cardiac surgery interventions, 
UH St. Marina, Varna

2 Department of Anesthesiology, Emergency and Intensive Medicine, Medical University 
“Prof. Dr P. Stoyanov”, Varna

3 Anesthesiology and Intensive Care Unit, UH St. Marina, Varna
4 University Medicodental Center, Varna

Objective: We conducted a retrospective study on elective laparoscopic 
adrenalectomies, performed in our center over an 11-year period to determine the effect 
of preoperative preparation with alpha-blockers on intraoperative hemodynamics.

Materials and methods: We obtained data concerning the hemodynamic 
parameters from the medical records of 76 laparoscopic adrenalectomies performed 
at the indicated period and created two groups - with (n=53, 69.7%) and without 
(n=23, 30.3%). preoperative alpha-blockade. We compared the systolic, the diastolic 
and the mean arterial blood pressure as well as the heart rate after anxiolysis with 
benzodiazepines; during the intubation; the creation of pneumoperitoneum; the 
manipulation of the tumor before the clamping of the venous vessels; after the 
extubation. We also compared the episodes of hypo-/hypertension and brady-/
tachycardia between the two groups.

Results: We found a statistically significant difference in the parameters immediately 
before clamping as well as in the episodes of hypo- and hypertension. Blood pressure 
was higher, the duration of hypertension was longer and hypotension was observed 
more often in the group with alpha-blockers. We attributed these results to the high 
rate of pheochromocytomas in the alpha-blockers’ group (n=19, 36%) in contrast to the 
non-alpha-blockers’ group where there weren’t any cases. We repeated the analysis, 
excluding the patients with pheochromocytoma and we failed to find a statistically 
significant difference in the indicators between the two groups.

Conclusions: Preoperative alpha-blockade doesn’t completely prevent episodes of 
extreme hypertension in patients with pheochromocytoma. It also doesn’t affect the 
incidence of hypertension intraoperatively in any other laparoscopic adrenalectomy 
and it should be used with caution due to the intraoperative hypotension registered 
in all cases.

Key words: alpha-blockers, laparoscopic adrenalectomy, intraoperative 
hemodynamics
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА СЕПТИЧЕН АБОРТ И ПОЛИОРГАННА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Д. Шопов,Р. Маринова, П. Хубенова, О. Шпортко,
Ат. Темелков

УМБАЛ „ Александровска”-КАИЛ

 Септичният аборт е патология, свързана с редица усложнения и висока 
смъртност. Адекватното и навременно поведение е от ключово значение за 
изхода.

Цел-Да се  представят  възможните усложнения след мъртъв плод и сепсис, 
включващи кардиоваскуларни, хематологични и полиорганна недостатъчност.

Материали и методи: Представяме клиничен случай на 28г. жена с мъртъв 
плод и родоразрешение, без придружаващи заболявания след хеморагичен шок, 
тъжък сепсис и полиорганна недостатъчност. 

Резултати- Предлагаме алгоритми за поведение и лечение при сепсис и 
полиорганна недостатъчност след интерупция на бременността по повод мъртъв 
плод.

Заключение- При пациентката наблюдавахме благоприятен изход от 
заболяването свързан с навременна хирургична намеса и адекватно лечение на 
сепсиса и полиорганната недостатъчност. Това ни дава основание да предложим, 
въз основа на опита си, терапевтични стратегии.
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CLINICAL CASE OF SEPTIC ABORTION AND MULTIORGAN FAILURE

D. Shopov,R.Marinova, P.Hubenova, O.Chportko,
At. Temelkov

UMHAT Alexandrovska –ICU

Septic abortion is a pathology associated with a number of complications and high 
death rate.

Adequate and timely behavior is key  for the right outcome.
Aim - To present the possible consequences after septic abortion including 

cardiovascular, hematologic and multi organ failure.
Materials and methods- We present clinical case of 28 year old woman with septic 

abortion without
accompanying diseases after hemorrhagic shock, sepsis and multiple organ failure.
Results- We propose a behavior algorithm and treatment for sepsis and multi organ 

failure after termination of pregnancy due to stillbirth.
Conclusion- With the patient we saw positive outcome associated with timely 

surgical intervention and adequate treatment of sepsis and multi organ failure. This 
gives us reason to propose suggest based on our experience therapeutic strategies. 
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ВЛИЯНИЕ НА LUNG PROTECTIVE VENTILATION ПО ВРЕМЕ НА 
ЛАПАРОСКОПСКА И РОБОТИЗИРАНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ

O.Шпортко, Р.Маринова, П.Хубенова, В. Петрова, A.Темелков
УМБАЛ „ Александровска”-КАИЛ

Въведение:
Лапaроскопска или роботизирана простатектомия предполага ИБВ в условия 

на пневмоперитонеум с позиция на пациента в максимален Тренделенбург.
Известно е, че пневмоперитонеумът влошава респираторната функция 

по време на хирургичната интервенция, най-често с формиране на 
ателектази.  От друга страна, позицията максимален Тренделенбург увеличава 
транспулмоналното налягане (dP) и  влошава вентилационно/перфузионно 
(V/P) съотношение.

Основната цел на проучването е да установи дали lung-protective ventilation 
(LPV) с ниски ДО (Vt <6-7ml/kg), прилагане на PEEP >5, FiO2 <0.4 и алвеоларен 
рекрутмънт е свързана с по-малко постоперативни усложнения и редуциран 
престой в интензивно отделение при пациенти подложени на лапороскопска или 
роботизирана радикална простатектомия.

Методи:
Пациентите са рандомизирани в 2 групи: 
група А (lung protective ventilation) PEEP > 5cmH2O, нисък ДО (<6-7 мл/кг), FiO2 

<0.4 при SpO2>94% или алвеоларен рекрутмънт при SpO2<94% 
група Б (стандартна вентилация) – РЕЕР (<=5 см Н2О), ДО (=>8мл/кг), FiO2 (0.4-

0.8), без алвеоларен рекрутмънт.
При пациентите се проследяваше Driving pressure, Peak pressure, etCO2 и Cdyn 

интраоперативно, PaO2/FiO2 и pH след екстубация, mCPIS на първия и третия 
следоперативен ден, времето на престой в интензивно отделение. 

Заключение: 
Резултатите са в процес на допълване и обработка, предстои да бъдат 

представени.
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EFFECTS OF LUNG PROTECTIVE VENTILATION DURING 
LAPAROSCOPIC AND ROBOTIC PROSTATECTOMY

O.Shportko, R. Marinova, P.Hubenova, V.Petrova, A.Temelkov

Background:
Laparoscopic or robotic surgery requires mechanical lung ventilation under 

pneumoperitoneum and maximal Trendelenburg position. There is an increasing 
number of studies proving that Trendelenburg position is associated with deterioration 
of respiratory function during surgery, most often with formation of atelectasis. Besides 
that, Trendelenburg position increases tarnspulmonary pressure (dP) and worsens 
ventilation/perfussion (V/P) mismatch.

The main goal of the study is to research whether lung protective   ventilation(LPV) 
with low Vt (<6-7ml/kg), PEEP >5, FiO2 <0.4 and alveolar recruitment manoeuvres 
(ARM), is associated with fewer pulmonary postoperative complications and reduces 
the length of stay at the ICU in patients undergoing laparoscopic or robotic radical 
prostatectomy.

Methods:
Patiened to two study groups: 
Group A (LPV group) PEEP > 5 cmH2O, low Vt (<6-7 мл/кг), FiO2 <0.4 if spO2>94% 

and/or ARM if spO2<94% 
Group B (standard group) РЕЕР (<=5 см Н2О), VT (=>8мл/кг), FiO2 (0.4-0.8), and 

no ARMs
The primary outcome (Driving pressure, Peak pressure, etCO2 и Cdyn 

intraoperatively, PaO2/FiO2 and pH after extubation, mCPIS during the 1st and the 
3d day postoperatively) and the secondary outcomes (length of stay in the ICU) were 
asessed. 

Conclusion:
The final results of the study are being processed and revised, they are going to be 

represented respectively.
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COVID-19 ПНЕВМОНИЯ – НОВООТКРИТ ДИАБЕТ, ПОЛИОРГАННА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

К.Проевски, П. Хубенова, Е. Михайлова, Ат. Темелков,  
УМБАЛ „Александровска,, - КАИЛ

Covid-19 e инфекциознозаболяване причинено от вируса на SARS-COV2. 
Предпоставки з атежко протичане са напреднала възраст, сърдечно-съдови 
заболявания, диабет, хроничнибелодробни и онкологични заболявания. 
Като всяка друга инфенкция, така и коронавирусната води до влошен 
гликемичен контрол при диабетици. Възможна е декомпенсация с развитие на 
хипергликемични състояния и диабетна кетоацидоза (ДКА).

Цел: Представяме клиниченслучай на 38-годишенмъж, с Covid-19 пневмония и 
поява на диабет тип 2 без данни за придружаващи заболявания. 

Материали и методи: Представя се клиничният ход на заболяването Пациентът 
е с изразена дихателна недостатъчност, интубиран и поставен на изкуствена 
вентилация. 

Данни за десностранна бронхопневмония, хепатомегалия, панкреатит, 
спленомегалия.

От лабораторните изследвания левкоцитоза, хипергликемия, повишени 
маркери на възпалението, метаболитна ацидоза. Ходът на заболяването е 
фебрилитети до 40 °C, бързо влошаване на бъбречната функция с развитието на 
ОБН (остра бъбречна недостатъчност), разгърната картина на панкреатит, тежка 
метаболитна ацидоза, труден контрол на кръвните захари, завишени стойности 
на триглицериди и анемия. След мултидисциплинарен клиничен консилиум 
се премина към редовно хемодиализно лечение, консервативен подход към 
острия панкреатит, стриктен контрол на кръвните захари и оптимизиране 
на антибиотичнататерапияспрямо антибиограма, корекция на водно-
електролитните и киселинно-алкалните нарушения.

Заключение: Новооткритият диабет в комбинация с диабетна кетоацидоза на 
фона на остро инфекциознозаболяване вслучаяCovid-19, сапредпоставказапо-
тежкопротичане, множество усложнения и летален изход.

Ключови думи: интензивно лечение, Covid-19 пневмония, 
диабетнакетоацидоза, панкреатит, остра бъбречна недостатъчност
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COVID-19 PNEUMONIA, NEWLY DISCOVERED DIABETES, 
MULTIORGAN FAILURE IN A PATIENT IN ICU - DIAGNOSTIC AND 

THERAPEUTIC CHALLENGES. A CLINICAL CASE

K. Proevski, At. Temelkov,
Alexandrovska University Hospital. Department of Anesthesiology and IntensiveCare

Covid-19 is an infectious disease caused by the SARS-COV2 virus. A pre requisite for 
the development of a serious disease is the presence of advancedage, cardio-vascular 
diseases, diabetes, chronic lung and oncological diseases. Like any other infection, the 
corona virus leads to a worsening of glycemic control and leads to its decompensation 
and the development of hyperglycemia and diabetic ketoacidosis (DKA),

Aim: to present a clinical case of a 38-year-old man with Covid-19 pneumonia 
attheonset of type 2 diabetes with outevidence of comorbidities.

Materials and methods: The clinical evaluation is presented. The patient was with 
marked respiratory insufficiency leading to intubation and mecahanical ventilation. Data 
for right-sided bronchopneumonia affecting the right lung, hepatomegaly, pancreatitis, 
splenomegaly. From the laboratory tests, leukocytosis, hyperglycemia, increased markers 
of inflammation, metabolic acidosis. Thecourse of thediseaseshowedfeversup to 40C, a 
rapid deterioration of renal function with the development of CKD (acuterenalfailure), 
a developedpicture of pancreatitis, severe metabolic acidosis, difficult control of 
bloodsugars, elevated triglycerides and anemia. After multidisciplinary clinical council, 
patient was switched to regular hemodialysis treatment, a conservative approach to 
acute pancreatitis, strict control of bloodsugars and optimization of antibiotic therapy 
against the antibiogram.

Conclusion: Pre-diabetic condition, diabetes mellitus with poor blood sugar control, 
newly discovered diabetes with diabetic ketoacidos is against the background of an 
acute infectious disease in the case of Covid19- pneumonia, are a prerequisite for a 
more severe course, multiple complications and a fatal outcome.

Key words: intensivecare, Covid-19 pneumonia, diabetic ketoacidosis, pancreatitis, 
acuterenalfailure.
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ЕФЕКТ ОТ ИНТРАВЕНЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИСОКА ДОЗА 
ВИТАМИН С ВЪРХУ ПОСТОПЕРАТИВНАТА БОЛКА 

И ОПИОИДНАТА КОНСУМАЦИЯ 
СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКИ УРОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ

П. Хубенова, Р Маринова, В Петрова, О Шпортко, Ат Темелков
Клиника по Анестезиология и интензивно лечение, 

УМБАЛ Александровска, София

Цел:  Постоперативната болка може да допринесе за повишен риск за услож-
нения и удължен болничен престой. Целта на проучването е да оцени аналгетич-
ния ефект на витамин С. Витамин С се прилага интравенозно, отчита се количе-
ството приложен опиоид, оценка на болката при пациенти за планова урологична 
лапароскопска операция. 

Метод:  80 пациенти са включени зза планова лапароскопска урологична хи-
рургична намеса. Разделени са в две групи. Група 1 (N=40) получават плацебо, а 
група 2 (N=40) получават интравенозно приложение на витамин С инфузия от 50 
мг/кг веднага след увод в анестезия. Оценихме опиоидната консумация и силата 
на болката на 1, 2, 6, 12 и 24 час постоперативно и сравнихме резултатите между 
двете групи. 

Резултати:  Пациентите, които са получили интравензоно приложение на ви-
тамин С имат значително по-ниска сила на болката през първите 24 часа постопе-
ративно. Не се наблюдават значими нежелани реакции и усложнения при нито 
едната от двете групи. 

Заключение: Пациентите, получили витамин С след увода в анестезия имат 
по-ниска опиоидна консумация и по-добър контрол на постоперативната болка в 
първите 24 часа след операцията в сравнение с контроланата група, което може 
да се дължи на ефективността на приложения витамин С. С минимални странични 
ефекти витамин С полага основите за алтернативен начин за контрол на острата 
болка. 

Ключови думи:  аналгезия, витамин С, лапароскопска хирургия, урология 
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EFFECT OF INTRAVENOUS HIGH DOSE VITAMIN C ON 
POSTOPERATIVE PAIN AND OPIOID CONSUMPTION AFTER 

LAPAROSCOPIC UROLOGICAL SURGERY. 
A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL

P. Hubenova, R. Marinova, V. Petrova, O. Shportko A. Temelkov
Department of Anesthesiology, University Hospital Alexandrovska, Sofia, Bulgaria

Objective: Postoperative pain can contribute to increased risk for complications 
and lengthened hospital stays. This study is aimed at evaluating the analgesic effect of 
vitamin C. Intravenous vitamin C was administered, opiate consumption was assessed 
and pain scores were taken in patients undergoing laparoscopic urological procedures. 

Methods: 80 patients were included in the study that were scheduled for laparoscopic 
urological surgery. They were enrolled into 1 of 2 groups. Group 1 (N=40) received 
the placebo and Group 2 (N=40) received intravenous vitamin C infusion at 50mg/kg 
immediately after induction of anaesthesia. We evaluated opioid consumption and 
pain scores at 1hr, 2hr, 6hr, 12hr and 24hr postoperatively and made a comparison 
between both groups. 

Results: Patients who received vitamin C had significantly lower opiate consumption 
and lower pain scores within the first 24hr postoperative period. No significant side 
effects were seen in either group. 

Conclusion: Patients who were administered vitamin C demonstrated significantly 
lower opioid consumption and lower pain scores in the first 24hr postoperative period 
in comparison with the control group suggesting the effectiveness of perioperative 
vitamin C use. With minimal adverse effects, vitamin C could pave the path towards an 
alternative agent for pain management.

Keywords: analgesia, vitamin C, laparoscopic surgery, urology
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ВЕНТИЛАТОР-АСОЦИИРАНО БЕЛОДРОБНО УВРЕЖДАНЕ: 
МЕХАНИЗМИ И ПРЕВЕНЦИЯ

Маринова Р., Темелков Ат., Хубенова П.
УМБАЛ”Александровска”-КАИЛ

Механичната вентилация се развива бързо през последните години, въвеждат 
се „интелигентни респиратори”. Тя сама по себе си е поддържаща терапия, а не 
лечение и ако не се провежда коректно може да вреди. Потенциалът на апаратната 
вентилация да причинява увреждане е свързан с по-висока смъртност, особено 
при пациенти с АРДС. Въвежда се терминът „Вентилатор-асоциирано белодробно 
увреждане”-ВАБУ.

Цел:  Да се направи обзор на механизмите, свързани с ВАБУ и да се предложат 
стратегии за превенция, основани на широкомащабни рандомизирани 
проучвания.

 Материали и методи:  Описани са 4 механизма на ВАБУ: баротравма, 
волутравма, ателектравма и биотравма. Нови проучвания поставят в основата 
на вентилатор-асоциирано белодробно увреждане: хетерогенната регионална 
пулмонална механика, честотата на стрес натоварване и нарушенията на 
белодробното капилярно русло и предлагат идивидуализирана белодробна 
протективна вентилация. 

Резултати и заключение: Основните стратегии за превенция на ВАБУ 
включват: ограничение на дихателния обем, инспираторното налягане и 
дихателната честота, подходящ РЕЕР, позициониране по корем, лимитиране на 
форсирано спонтанно дишане. Превенцията на ВАБУ е свързана с намален риск 
от полиорганна недостатъчност и по-добра преживяемост при критично болни 
пациенти. 
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VENTILATOR-INDUCED LUNG INJURY: 
MECHNISMS AND PREVENTION

Marinova R., Temelkov, At, Hubenova P.
UMHAT “Alexandrovska”-ICU

Mechanical ventilation has developed rapidly in recent years, “intelligent 
ventilators” are being introduced. Artificial ventilation is a supportive therapy, not 
a cure, and if not carried out correctly can be harmful. The potential of mechanical 
ventilation to cause harm is associated with higher mortality, especially in patients 
with ARDS. The term “ventilator-associated lung injury”-VALI has been introduced.

Aim: To review the mechanisms associated with VALI and to propose prevention 
strategies based on large randomized controlled studies.

 Materials and Methods: 4 mechanisms are described in VALI ethilogy: barotrauma, 
volutrauma, atelectrauma, and biotrauma. New studies have put at the basis of 
ventilator-associated lung injury: heterogeneous regional pulmonary mechanics, 
frequency of stress loading, and pulmonary capillary disturbances, and proposed 
individualized lung protective ventilation. 

Results and conclusion: The main strategies for prevention of VALI include: 
limitation of tidal volume, inspiratory pressure and respiratory rate, appropriate PEEP, 
prone positioning, limitation of forced spontaneous breathing. Prevention of VALI is 
associated with reduced risk of multiorgan failure and improved survival in critically ill 
patients.
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ОТНОШЕНИЯ ЛЕКУВАЩ ЕКИП - 
КРИТИЧЕН ПАЦИЕНТ- СЕМЕЙСТВО

В СТРУКТУРИТЕ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Ат.Темелков, Р.Маринова
УМБАЛ “Александровска“-КАИЛ

  
Интензивното лечение е многокомпонентен, сложен процес в стресираща 

среда. Взаимоотношенията лекари-семейство на пациентите често са свързани с 
проблеми, неразбиране и конфликти.

Цел: Да се представят проблемите между близките на критично болните и 
реанимационния екип, основните теми на конфликтите, усложняващите фактори 
в проспективен план.

Материали и методи:Анализират се разговори между лекари в интензивни 
структури и семействата на пациенти в тежко състояние с лоша прогноза.

Резултати и заключение: Конфликтите засягат няколко теми, свързани с 
несигирността на диагнозата и прогнозата, негативни емоции от страна на 
семейството, лоша здравна култура, товар от носената отговорност. Предлагат се 
стратегии с доказана ефективност и ефикасност.

RELATIONSHIPS TREATMENT TEAM-
CRITICAL PATIENT-FAMILY IN INTENSIVE CARE STRUCTURES

At. Temelkov, R. Marinova
UMBAL „Alexandrovska“-ICU

Intensivecareis a multi-component, complexprocessin a stressfulenvironment. 
Thedoctor-patientfamilyrelationshipisoftenfraughtwithconflict.

Objective: To presenttheproblemsbetweentherelatives of thecritically ill andtheICU 
team, themaintopics of theconflicts, thecomplicatingfactorsin a prospectiveplan.

Materialsandmethods:Conversationsbetweendoctorsinintensivecareunitsandthef
amilies of patientsin a severeconditionwith a poorprognosisareanalyzed. 

Resultsandconclusion:Conflictsaffectseveraltopics, related to uncertainty of 
diagnosisandprognosis, negativeemotionsfromthefamily, poorhealthculture, burden 
of responsibility. Strategieswithproveneffectivenessandefficiencyareoffered.
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ПЕРКУТАННА ЕНДОСКОПСКА ГАСТРОСТОМА- ПЕГ, 
ПОГЛЕД ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПАРАВАНА

М. Ненков, И. Иванчев, К. Сапунджиев, Г. Хинкова
КАИЛ, ВМА - София

В КГЕ на ВМА - София се поставят двадесетина ПЕГ годишно. По отношение на 
анестезиологичната работа тази процедура не представлява предизвикателство, 
особено при тази част от пациентите, които идват от Реанимация и са с поставени 
трахеални канюли. Представяме същността на процедурата с незаменимото 
участие на анестезиолога в извън ендоскопската работа при поставяне на 
гастростомата. Част от процедурата е перкутанно проникване в стомашната 
кухина и инсталирането на самата стома. В нашата практика това се върши от 
анестезиолога.

КЪРВЕНЕ ОТ ГОРЕН ГИТ- СЕРИОЗНО АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

М. Ненков, И. Иванчев, А.  Кацаров, И. Попадийн
КАИЛ, ВМА - София

Случаите на кървене от горен ГИТ- хранопровод, стомах, 
дванадесетопръстник (папила Фатери) са чести и неприятни за анестезиологична 
работа процедури. Спешните случаи, постъпили през приемните кабинети, 
са допълвани от лежащо болни, които кървят след отстраняване на полипи, 
работа по папила Фатери по време на ЕРЦП и отстраняване на цялата 
папила в някои случаи. Съвсем отделна група са кръвоизливите от варици на 
хранопровода. Всички тези пациенти са истинско предизвикателство както за 
анестезиологичния екип, така и за ендоскопските специалисти. Ще представим 
нашият опит.
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ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С COVID-19.ГРИЖИ ЗА ТСК. 
РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

М. Михайлова
Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА – София

Патогенният микроорганизъм SARS-CoV-2 е причинителят на заболяването 
COVID-19. През изминалите близо 2 години сме свидетели на няколко пика на 
пандемията от COVID-19, довели голям брой заболели в тежка форма на болестта 
и нуждаещи се от интензивни и реанимационни грижи. Инкубационният период 
на болестта е средно 5-6 дни.

При интензивните грижи за болни от COVID-19, когато се налага интубация 
следва да се спазва определен протокол, гарантиращ сигурността на лекарите 
и медицинските сестри. Интубацията на болните следва да се изпълнява при 
строги мерки за безопасност и след прецизна подготовка и съгласуване между 
действащите лица.

Необходимо е стриктно спазване на установения в болничното заведение 
протокол при провеждането на мероприятия, свързани с освобождаване и 
разпръскване на аерозолни частици (напр. бронхоскопии, трахеални аспирации, 
екстубация, при работа с трахеостома, реанимационни мероприятия и т.н.), който 
гарантира запазването на здравето на медицинския персонал при неговата 
работа. От важно значение е и правилното поставяне и сваляне на задължителните 
в такива ситуации лични предпазни средства.

Навременната трахеостомия при пациентите подобрява прогнозата и улеснява 
отвикването от апаратна вентилация, осигурява ранно захранване и намаляване 
на седацията. 

Основна роля на медицинската сестра е наблюдението за хемостазни 
нарушения, бъбречна недостатъчност и промени в мониторираните показатели.

Ключови думи: интензивни грижи, пациенти с COVID-19, обдишване, 
интубация, мерки за безопасност, лични предпазни средства
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INTENSIVE CARE FOR PATIENTS WITH COVID-19. CARE FOR 
TRACHEOSTOM CANNULA. ROLE OF THE NURSE

M. Mihaylova
Department of Anesthesiology and Intensive Care,  

Military Medical Academy - Sofia

The pathogen SARS-CoV-2 is the causative agent of COVID-19. Over the past 2 years 
we have witnessed several peaks of the pandemic of COVID-19, which brought a large 
number of patients in severe condition and in need of intensive and resuscitation care. 
The incubation period of the disease is 5-6 days on average.

During intensive care for patients with COVID-19, when intubation is required, 
a specific protocol should be followed to ensure the safety of doctors and nurses. 
Intubation of patients should be performed under strict safety measures and after 
careful preparation and coordination between the people involved.

It is necessary to strictly follow the protocol established in the hospital when 
conducting activities related to the release and dispersal of aerosol particles (eg 
bronchoscopies, tracheal aspirations, extubation, when working with a tracheostomy, 
resuscitation, etc.), which ensures the preservation of the health of the medical staff in 
their work. It is also important to properly install and remove the mandatory personal 
protective equipment in such situations.

Timely tracheostomy in patients improves the prognosis and facilitates 
accustomization to breathing without mechanical ventilation, provides early feeding 
and reduces sedation.

The main role of the nurse is to monitor the patient for hemostasis disorders, kidney 
failure and changes in monitored parameters.

Key words: intensive care, patients with COVID-19, respiration, intubation, safety 
measures, personal protective equipment
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РЕГИОНАЛНА БЛОК АНЕСТЕЗИЯ В ОБЛАСТТА 
НА ДОЛНИЯ И ГОРНИЯ   КРАЙНИК 

УЛТРАЗВУК-АСИСТИРАН БЛОК НА БЕДРЕНИЯ НЕРВ 
(N. FEMORALIS)

УЛТРАЗВУК-АСИСТИРАН СУПРАКЛАВИКУЛАРЕН БЛОК НА 
PLEXUS BRACHIALIS

М. Христова
Катедра Анестезиология и Интензивно лечение, ВМА- София

Целта на темата е да покаже опитът на ВМА в операционната на ортопедия и 
травматология при регионална блок анестезия.

Регионална нервна блок анестезия е показана при малки, средни и големи 
оперативни интервенции в областта на горния и долния крайник – открита 
репозиция и вътрешна фиксация на фрактури, артропластика на големи и малки 
стави, артроскопия на големи и малки стави, възстановителни и реконструктивни 
операции на мускули, сухожилия, нерви и съдове, ампутации. 

Противопоказаниятата за регионална нервна блок анестезия са-
информиран отказ на пациента,психомоторно възбудени и неколаборативни 
пациенти,системна или локална инфекция,алергия към локални анестетици

Необходимото оборудване е стандартно и за двата вида блок анестезии.
Премедикация правим с 1мг Мидазолам и 50 мкг Фентанил
Най-често използвани за анестезия са лидокаин 1,5-2,0% или ропивакаин 

0,5%-0,75% в зависимост от продължителността на операцията. За 
постоперативна аналгезия се прилага по-разреден разтвор на дългодействащ 
локален анестетик (напр. ропивакаин или бупивакаин 0,2%-0,25%). 

Потенциалните усложнения са увреждане на нерв или токсичност към 
локалния анестетик.Проблеми могат да възникнат поради неконтролирана 
болка,кръв в системата или запушване на същата,кървене извън източника.

Странични ефекти от регионалната блок анестезия са токсичност към 
анестетика,хематом,инфекция на мястото на катетъра,мигриране на върха на 
катетъра

Ключови думи: ултразвук-асистиран блок на бедрения нерв, ултразвук-
асистиран супраклавикуларен блок на plexus brachialis,противопоказания,видове 
локален анестетик
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REGIONAL BLOCK ANESTHESIA IN ORTHOPEDICS AND 
TRAUMATOLOGY

Hristova M., 
Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Aim 
To share the experience of the Department of Anesthesiology, Resuscitation and 

Intensive Care at the Military Medical Academy-Sofia from the application of two types 
of regional block anesthesia in surgical interventions of the upper and lower limbs in 
the field of orthopedics and traumatology. 

Introduction 
Regional nerve block anesthesia is a technique of injecting a local anesthetic 

solution around a nerve or nerve plexus thus preventing sensory nerve impulses from 
reaching the Central Nervous System (CNS). In orthopedic surgery it is used in operations 
on bones, joints, muscles, tendons and nerves. 

Indications and contraindications
Regional nerve block anesthesia is indicated for small, medium and large surgical 

interventions in the upper and lower limbs. Contraindications include: informed patient 
refusal, psychomotor agitated and non-collaborative patients, infection, allergy to local 
anesthetics and others. 

Method 
The necessary standard equipment was used for both types of anesthesia. The 

premedication is usually performed with Midazolam 1 mg and Fentanyl 50 μg. The 
most commonly used anesthetics are Lidocaine 1.5-2.0% or Ropivacaine 0.5% -0.75%. 
A dilute solution of a long-acting local anesthetic (eg Ropivacaine or Bupivacaine 0.2% 
-0.25%) is used as postoperative analgesia. 

Complications and side effects
Potential complications and side effects of regional block anesthesia include: 

damage to the target nerve or nerve plexus, blood in tubing, occlusion reading, leakage 
at site, anesthetic toxicity, local hematoma, infection at the catheter site, migration of 
the catheter tip etc. 

Conclusion 
Our experience with regional nerve block anesthesia in the field of orthopedics and 

traumatology shows that it is especially effective during early and painful mobilizations 
with devices for continuous passive movement (CPM), improves local circulation, does 
not lead to hypotension and urinary retention in compared to epidural anesthesia 
and provides an opportunity for earlier discharge. This makes us recommend it as a 
sufficiently reliable method for safe intra- and postoperative analgesia with minimal 
side effects.

Key words: block anesthesia, femoral nerve, brachial plexus and local anesthetic. 
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ОТВИКВАНЕ ОТ АПАРАТНА ВЕНТИЛАЦИЯ ПРИ СИНДРОМ НА 
МЕНДЕЛСОН С АДАПТИВЕН ВЕНТИЛАЦИОНЕН РЕЖИМ  (AVM)

С. Маринова, В. Георгиева, Л. Станчева
ОАИЛ, МОБАЛ “д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново

Аспирирането на стомашно съдържимо с рН<2.5 и количество над 0,4мл/
кг предизвиква химично увреждане на белодробната тъкан. Наблюдаваните 
клинични прояви се означават като химичен пневмонит. Предизвиква се 
разрушаване на алвеоло-капилярната мембрана  с последици от некардиогенен 
белодробен оток,интраалвелоларна хеморагия, ателектази,тежка хипоксия, 
повишено съпротивление на дихателните пътища. В патогенезата на химичния 
пневмонит се включват инфламаторни цитокини, които задълбочават началното 
увреждане и допринасят за развитието на тежка дихатилна недостатъчност. 
Усложнения могат да бъдат –ARDS, бактериална пневмония, емпием, 
бронхоплеврална фистула, дифузна интерстициална белодробна фиброза и др. 
Прогнозата е лоша- смъртността достига 60%.

Предмет на тази презентация е пациент след самоотравяне. Постъпва в 
Интензивно отделение в кома и клинична картина, отговаряща на  аспирационен 
синдром. Развива различни усложнения- вторична бактериална пневмония, 
септичен шок,  дифузна белодробна фиброза, мускулна атрофия. Проведено е 
лечение с апаратна вентилация -37дни. За отвикване от апаратната вентилация 
след трахеостомия е използван режим – Adaptive Ventilation Mode (AVM), който 
автоматично се адаптира към изискванията на пациента от напълно контролирана 
апаратна вентилация до напълно спонанно поддържане на налягането. Режимът 
AVM e „интелигентен”, като намалява броя на неоходимите настойки от лекаря. 
Чрез непрекъснато измерване на белодробната механика на пациента от един 
до следващия дихателен цикъл изчислява оптималния модел на дишане, 
автоматично адаптиране на дихателния обем и дихателната честота със зададени 
ограничения по правилата за протекция на белите дробове.

Изборът на AVM в дадения клиничен случай осигури безопасна и оптимална 
апаратна вентилация, плавно отвикване от респитатор. Въпреки лошата прогноза, 
пациентът е изписан за домашно лечение с възстановено ефективно спонтанно 
дишане.
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WEANING FROM MECHANICAL VENTILATION IN A PATIENT 
SUFFERING FROM MENDELSON'S SYNDROME WITH ADAPTIVE 

VENTILATION MODE (AVM)

S. Marinova, V. Georgieva, L. Stancheva
Dr Stefan Cherkezov General Hospital, Veliko Tarnovo

 The aspiration of stomach contents with a pH<2.5 and an amount above 0.4ml/kg 
causes chemical damage to the lung tissue.  The observed clinical manifestations are 
referred to as chemical pneumonitis.  Destruction of the alveolar-capillary membrane 
is present, with consequences of noncardiogenic pulmonary edema, intraalveolar 
hemorrhage, atelectasis, severe hypoxia, increased resistance of the respiratory tract.  In 
the pathogenesis of chemical pneumonitis, inflammatory cytokines are involved, which 
add to the initial damage and contribute to the development of severe respiratory 
failure.  Complications can be -ARDS, bacterial pneumonia, empyema, bronchopleural 
fistula, diffuse interstitial pulmonary fibrosis, etc.  The prognosis is poor – mortality rate 
is as high as 60%.

 The subject of this presentation is a patient after self-poisoning, referred to the 
Intensive Care Unit in a coma and diagnosed with aspiration syndrome. He developed 
various complications - secondary bacterial pneumonia, septic shock, diffuse pulmonary 
fibrosis, muscle atrophy and was treated with mechanical ventilation for 37 days.  For 
weaning from mechanical ventilation the AVM mode is used, which automatically 
adapts to the demands of the patient from controlled mechanical ventilation to 
fully spontaneous pressure support.  AVM is a “smart” ventilation mode that reduces 
the number of settings required, relieving the clinican′s workload. By continuously 
measuring the patient’s lung mechanics, it adapts to patient activity from one breath 
to the next, always calculates the optimal breathing pattern, automatically adapts the 
tidal volume and respiratory rate with set limits according to the lung protection rules.

 The choice of AVM in the presented clinical case ensured safe and optimal 
mechanical ventilation, smooth weaning from a ventilator. Despite the poor prognosis 
the patient continues home therapy with restored spontaneous breathing.
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ПРИЛОКАИН ХИДРОХЛОРИД 2% ХИПЕРБАРЕН РАЗТВОР 
(TAKIPRIL®) – АНЕСТЕТИК ЗА ИЗБОР 

В ЕДНОДНЕВНАТА ХИРУРГИЯ В ЕНДОУРОЛОГИЯ

Ганчева Кр., Кирилова И., Петров Н.
ВМА МБАЛ – София, КАИЛ

Резюме: Еднодневната хирургия навлиза все повече в медицинската 
практика, което налага по-кратко време за възстановяване на пациентите и 
тяхното изписване от здравното заведение. Прилокаинът като локален анестетик 
показва някои предимства в сравнение с другите местни анестетици, използвани 
в еднодневната хирургия. Бързите начало и регресия на моторен блок, по-малкия 
брой случаи на уринарна ретенция, наличието на хемодинамична стабилност и 
ниската честота на транзиторни неврологични усложнения го правят предпочитан 
анестетик за ендоурологични операции.

Цел и методи: Целта е да се сравни клиничната ефективност на прилокаин 
хидрохлорид 2% хипербарен разтвор (Takipril®) и хипербарен бупивакаин (Marcain® 
Haevy 0.5%) по отношение на бързината на настъпване на сетивния блок, времето 
на отзвучаването му, регресията на двигателния блок и времето за готовност 
за изписване на пациента след спинална анестезия. Проучването включва 50 
пациенти, подложени на ендоскопски операции в урологията (трансуретрална 
резекция, лазерна литотрипсия на камък в уретера, протезиране на уретера със 
стент JJ), които са разделени в 2 групи. При едната група спиналната анестезия се 
извърши с Takipril®, а при другата – с Marcain® Haevy.

Резултати: При пациентите със спинална анестезия от I група с Takipril® се 
наблюдава по-бързо действие в сравнение с пациентите от II група. Регресията 
на моторния блок също е  по-бърза. По-кратко време до първата спонтанна 
микция. По-малко случаи на уринарна ретенция. Ниска честота на транзиторни 
неврологични усложнения. По-бързо възстановяване на пациента и изписване от 
здравното заведение. 

Заключение: Takipril® 2% хипербарен прилокаин е добра, успешна и 
предпочитана алтернатива на познатите локални анестетици и особено подходящ 
за краткотрайни хирургични интервенции в ендоурология при едноневната 
хирургия.

Ключови думи: прилокаин, спинална анестезия, ендоурология, еднодневна 
хирургия
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PRILOCAINE HYDROCHLORIDE 2% HYPERBARIC SOLUTION 
(TAKIPRIL®) – ANAESTHETIC OF CHOICE 

FOR ENDOUROLOGICAL DAY-CASE SURGERY

Gancheva Kr., Kirilova I., Petrov N.
Military Medical Academy Sofia, Department of Anaesthesiology and Intensive Care

Summary: Day-case surgery is becoming more and more common in medical practice, 
which calls for shorter patient recovery periods and home readiness. Prilocaine is a local 
anaesthetic which demonstrates certain advantages over other local anaesthetics used 
in day-case surgery. These include rapid motor block onset and regression, fewer cases 
of urinary retention, hemodynamic stability, and low incidence of transient neurological 
complications. Therefore, prilocaine is preferred in endourological surgery.

Aim and Methods: We aimed to compare the clinical performance of prilocaine 
hydrochloride 2% hyperbaric solution (Takipril®) and hyperbaric bupivacaine (Marcain® 
Haevy 0.5%) in terms of speed of onset of sensory block, duration of sensory block 
resolution, regression of motor block, and time to home readiness in day-case spinal 
anaesthesia. The study covers 50 patients undergoing endoscopic urology surgical 
procedures such as transurethral resection, laser lithotripsy of urethral stone, and JJ 
ureteral stent placement, who have been divided into 2 groups. In the first group, spinal 
anaesthesia was performed using Takipril®, while in the second one – using Marcain® 
Haevy.

Results: In group one patients with spinal anaesthesia, performed using Takipril® 
the reaction monitored is quicker than patients in group two. The regression of motor 
block is also faster. Shorter period to the first spontaneous urination is observed as 
well as fewer cases of urinary retention and low incidence of transient neurological 
complications. Shorter patient recovery period and home readiness are also 
demonstrated. 

Conclusion: Takipril® 2% hyperbaric solution is a good, successful and preferred 
alternative to the traditional local anaesthetics. It is strongly eligible to many 
endourological procedures in day-case surgery.

Keywords: prilocaine, spinal anaesthesia, endourology, day-case surgery
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ANI (ANALGESIA NOCICEPTION INDEX, АНАЛГЕЗИЯ 
НОЦИЦЕПТИВЕН ИНДЕКС) – ИНОВАТИВНА И ВАЛИДИРАНА 

НЕИНВАЗИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ПОДПОМАГАЩА ПРОВЕЖДАНЕТО 
НА БАЛАНСИРАНА И АДЕКВАТНА АНАЛГЕЗИЯ

 В ПЕРИОПЕРАТИВНИЯ ПЕРИОД 
И ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Маринов М., Петров Н., Одисеева Е.
ВМА София - КАИЛ

Овладяването на аналгетичния баланс е едно от основните предизвикателства по време на 
анестезия и интензивно лечение. Аналгезията, заедно с мускалната релаксация и седацията, е 
един от трите компонета на адекватната анестезия. Досега в стандартната практика се използваше 
терминът „овладяване на болката “. За пациент в безсъзнание, който не може да усеща болка, 
обаче, е необходим адекватен контрол на автономната нервна система (АНС) и адекватен 
аналгетичен ноцицептивен баланс. Това е хомеостатично равновесие, което има голямо значение 
за периоперативната заболеваемост и смъртност. Това фундаментално разграничение трябва 
да бъде направено много ясно, за да могат анестезиолозите да се откъснат от стандартната 
„болкова“ практика и да видят ползите от лечението на прекомерното симпатиково активиране, 
водещо до цитокинова буря, възпалителна реакция и в крайна сметка, до хемодинамичен шок. 
Докато нивото на мускулна релаксация и седация вече могат бъдат измерени обективно, то за 
аналгезията се съди само по косвени признаци, като сърдечна честота (СЧ) и артериално налягане 
(АН). Тези показатели не винаги отразяват нивото на ноцицепция и промяната им може да се 
дължи на множество други фактори. Ето защо е от изключителна важност лекарите да разполагат 
с технология, която обективно може да отрази нивото на ноцицепция при пациента по време 
на анестезия и интензивно лечение. Вече има технология, която е способна да разграничи 
етиологичния стимул зад промяната в СЧ и АН, да обективизира и количествено да определи 
нивото на ноцицепция. 

Аналгезия Ноцицептивен Индекс (АНИ) е иновативна технология, която осигурява 
физиологично измерване на активацията на парасимпатиковия тонус в % в реално време, за да 
осигури непрекъснато мониториране нивото на комфорт на пациента по време на анестезия. Това 
позволява да се оптимизира дозировката на аналгетици или други анестетици, действащи върху 
баланса на автономната нервна система (АНС) и да се избегне суб- или свръхдозирането им. 

Извод: Аналгезия ноцицептивен индекс (АНИ) е иновативна технология, базирана на анализа 
на вариабилността на сърдечния ритъм (HRV), който е стандарт за измерване, физиологична 
интерпретация и клинична употреба по отношение на АНС. АНИ е разработена, за да осигури 
система за наблюдение на аналгезията, отговаряща на изискванията на рутинната клинична 
практика - лесна за използване, лесна за интерпретиране, надеждна и вече внедрена в налични 
на пазара съвременни монитори. АНИ предоставя четири признати и валидирани ползи, 
произтичащи от тази нова информация за баланса на АНС, които са непостижими в стандартната 
практика и подобряват резултатите в рамките на целият периоперативен период: Предикция на 
хемодинамична реактивност, Предикция на постоперативна болка, Етиология на хемодинамично 
събитие и титриране на аналгезията според баланса на АНС (не на болката). Използването в 
ежедневната анестезиологична практика на АНИ, в комбинация с вече добре познатите ни 
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технологии за оценка на нивото на седация (BIS) и оценка на степента на релаксация (TOF), би 
спомогнало за провеждане на адекватна и балансирана анестезия, както и на адекватна аналгезия 
по време на обща анестезия и интензивна терапия.

ANI (ANALGESIA NOCICEPTION INDEX) – INNOVATIVE AND 
VALIDATED NON-INVASIVE TECHNOLOGY SUPPORTING THE 

CONDUCT OF BALANCED AND ADEQUATE ANALGESIA IN THE 
PERIOPERATIVE PERIOD AND DURING INTENSIVE CARE TREATMENT

Marinov М., Petrov N., Odiseeva Е.
Department of Anesthesiology and Intensive Care

Military Medical Academy, Sofia

Analgesic balance management is one of the main challenges during anesthesia and intensive care. 
Along with muscular relaxation and sedation, analgesia is one of the three components of adequate 
anesthesia. So far, in standard practice the term “pain management” was used.  But adequate control 
of the autonomic nervous system (ANS) and adequate analgesia-nociception balance is necessary in 
an unconsciuous patient without any perception of pain. It is homeostatic equilibrium that is of great 
importance for perioperative morbidity and mortality. This fundamental distinction must be made very 
clear in order for anesthesiologists to break away from the standard “pain” practice and see the benefits 
of treating excessive sympathetic activation resulting in cytocine storm, inflammatory response and in 
the end, in hemo dynamic shock. While the level of muscular relaxation and sedation can already be 
measured objectively, analgesia is judged only by indirect signs such as heart rate (HR) and blood pressure 
(BP). These indicators do not always reflect the level of nociception and their change may be due to a 
number of other factors. It is therefore essential that doctors have technology that can objectively reflect 
the patient’s level of nociception during anesthesia and intensive care. There is already a technology 
that is able to distinguish the etiological stimulus behind the change in HR and BP and to objectify and 
quantify the level of nociception. 

ANI (Analgesia Nociception Index) is an innovative technology that provides physiological 
measurement of parasympathetic tone activation in % in real time to ensure continuous monitoring of 
the patient’s level of comfort during anesthesia. This allows to optimize the dosage of analgeics or other 
anesthetics acting on the autonomic nervous system (ANS) balance and to avoid the over/under dosages.

Conclusion: ANI (Analgesia Nociception Index) is an innovative technology based on the analysis 
of Heart Reate Variability (HRV) which is the standard of measurement, physiological interpretation, 
and clinical use regarding the ANS. ANI was developed to provide an analgesia monitoring system that 
meets the requirements of routine clinical practice - easy to use, easy to interpret, reliable and already 
embedded in modern patients monitors available on the market. ANI provides four acclaimed and 
validated benefits resulting from this new ANS-balance information, which are unobtainable in standard 
practice and improve the intra and post op outcomes: Prediction of hemodynamic reactivity, Prediction 
of post operative pain, Etiology of hemo dynamic event, and titration of analgesia according to the 
ANS balance (not pain). The use of ANI in daily anesthesiological practice, in combination with already 
well known technologies for assessing the level of sedation (BIS) and the degree of relaxation (TOF), 
would help to conduct adequate and balanced anesthesia as well as adequate analgesia during general 
anesthesia and intensive care therapy. 
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МЕНИДЖМЪНТ НА АНЕСТЕЗИЯ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХИПОФИЗАРЕН НАНИЗЪМ

Е. Гюлева, К.Петрова, Е.Одисеева, Н.Петров
Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, “ВМА, София”

Въведение:
Хипофизният нанизъм е състояние, което се проявява при хора с необичайно 

нисък ръст, които имат дефицит на растежен хормон в резултат на намалена 
функция на хипофизната жлеза. Tова състояние може да бъде наследствено 
с автозомни и Х-свързани рецесивни форми, вродена липса на хипофиза и 
изолиран дефицит на растежен хормон (типове I и II). Kато честотата е 1-10 на 100 
000 живородени деца. 

Цел:
Целта на настоящата презентация е да се обсъди поведението и тактиката 

за анестезия, като се проучат основните проблеми свързани с усложненията по 
време на анестезия при пациенти с хипофизарен нанизъм. 

Жена на 57 години постъпва за  стапедектомия в отделението по УНГ. Освен 
антропометрични данни  85 см височина и тегло 15 кг, индекс на телесна маса 20.8 
кг/м2 , тя представя и характерни за нанизъм  промени в лицевият череп - тесни 
носни проходи, фарингеална хипоплазия и максиларна хипоплазия, къса основа 
на черепа и ограничение при отваряне на устата. Тези особености  са стигми 
за потенциални проблеми с управлението на дихателните пътища и поставят 
пациентката в категорията за трудна интубация. В допълнение, късият врат и 
ограниченото движение на врата могат възпрепятстват поставянето на централна 
венозна канюла. Предоперативни методи като използване на фиброоптична 
техника  за преглед и анализ на анатомичните характеристики на устната кухина, 
фаринкса и гласните връски, помагат да се подобри качеството на грижите за 
пациентите и  сигурността за поровеждане на анестезията.

Заключение:
Анализът и уточняването на рисковите фактори, съпътстващите  заболявания 

характерни за пациентите с хипофизарен нанизъм е от решаващо значение за 
избягване на потенциални проблеми с управлението на дихателните пътища. 
Прецизната и внимателна преанестезиологична оценка, допълнителните 
консултации и планирането на всеки детайл от анестезията е от съществено 
значение при изготвянето на индивидуален анестезиологичен план за всеки 
пациент с хипофизарен нанизъм, подложен на обща анестезия.
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MANAGEMENT OF ANAESTHESIA IN PATIENTS 
WITH PITUITARY DWARFISM

E. Gyuleva, К.Петрова, Е.Одисеева, Н.Петров
Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia,

Introduction: 
Pituitary dwarfism is a condition that presents in individuals with abnormally short 

stature who have a human growth hormone (HGH) deficiency, as a result of decreased 
pituitary gland function. Hypopituitarism can be hereditary with autosomal and 
X-Linked recessive forms, congenital with absence of pituitary gland and isolated HGH 
deficiency (type I and type II). The occurrence is with an incidence of 1-10 per 100,000 
live births. 

Aim: 
Using a clinical case, the aim is to review the anaesthetic management and explore 

the challenges surrounding complications while administering anaesthesia in these 
patients. 

A 57-year-old female patient undergoes a stapedectomy in the Ear Nose & Throat 
surgical department. She weighed 15kg and stood 85cm tall. Overall with a (BMI) 
Body Mass Index of 20.8 kg/m2.  Features such as narrow nasal passages, pharyngeal 
hypoplasia and maxillary hypoplasia, alert the anesthesiologists to having potential 
airway management problems. With short and angulated necks, extension is limiting 
and therefore making endotracheal intubation potentially difficult. Additionally, the 
short neck and restricted neck movement can cause challenges during the placement 
of central venous cannulation. Prior to the surgical intervention, methods such as using 
fiber optics to view and analyze the patients’ anatomical features such as the oral cavity, 
pharynx and vocal cords helps to improve the quality of patient care and anaesthesia 
management. 

Conclusion: 
In conclusion, understanding the risk factors, patient characteristics and 

comorbidities for patients with pituitary dwarfism is critical for avoiding potential 
problems with airway management. A precise and careful pre-anaesthetic evaluation, 
patient counselling and planning is of essence in preparing an individual anaesthesia 
plan for each patient undergoing general anaesthesia. 
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БЕЛОДРОБЕН АБСЦЕС ПРИ КРИТИЧНО БОЛНИ С COVID-19 
И ВЕНТИЛАТОР АСОЦИИРАНА ПНЕВМОНИЯ

М. Малчев; Г. Георгиев; В. Бодурова, С. Миланов, Г. Георгиев
ОИЛ към КAИЛ при УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов‘‘

 
През март 2020г. беше регистриран първият случай на въздушно-капковата 

инфекция SARS-Cov-2 в България. През следващите две години се наблюдаваха 
множество мутации на различни места в структурата на вируса. Една от 
най-клинично значимите изяви на вируса, която персистираше при всички 
мутации е засягането на микроциркулацията на белия дроб характерна с 
образна и лабораторна констелация за съдова микротромбоза дължаща се 
на микроваскуларен ендотелит. Този синдром води до нарушена дифузия 
на антибиотичните препарати в белодробния паренхим с увеличен риск от 
вентилатор асоциирана пневмония и всички усложнения произтичащи от нея.

Цел:
Пациент на 32г. от мъжки пол постъпва в болницата с оплаквания от 

отпадналост, фебрилитет до 38.5С,непродуктивна кашлица и задух от деня 
преди хоспитализацията. При приема пациентът се диагностицира с клинична, 
лабораторна, серологична и образна констелация от симптоми характерни за 
SARS-Cov-2 Alpha вариант на вируса, предоминиращ по това време. Материали 
и методи:

Състоянието на пациента се влошава и се налага ендотрахеална интубация. В 
последващите дни неуспешният контрол на вентилатор-асоциираната пневмония 
прераства в белодробен абсцес, който не се повлиява от няколко курса с 
различни антибиотични препарати, насочени чрез антибиограма. Формацията е 
проследена чрез компютърна томография, като се взима решение за оперативна 
интервенция, поради влошаване в клиничното състояние на пациента. Резултати:

След неколкократни оперативни интервенции се наблюдава подобрение 
в общото състояние на болния, позволяващо извеждането му от  интензивната 
клиника.

Заключение:                                                                              
Случаят се стреми да подчертае важността от ранна идентификация и 

диагностика на възпалителни усложнения свързани с интубирани пациенти, 
нуждаещи се от продължителна апаратна вентилация по време на пандемията 
със Sars-Cov-2.
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LUNG ABSCESS IN CRITICALLY ILL COVID-19 PATIENTS AND 
VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA

М. Malchev, G. Georgiev, V. Bodurova, G. Georgiev, S, Milanov
Intensive Care Unit, Anesthesiology and Intensive Care Clinic at 

UMBALSM “N. I. Pirogov”, Sofia, Bulgaria

The first case of an infection with SARS-Cov-2 in Bulgaria was documented in March 
2020. During the next two years numerous mutations in the viral genome occurred. 
Only five mutations gained clinical significance, each of them leading to a different 
clinical manifestation and disease progression.

A very significant clinical expression of the infection is impairment of pulmonary 
microcirculation with typical imaging and laboratory findings of vascular 
microthrombosis due to endotheliitis. This clinical manifestation is present in all 
clinically significant mutations. It leads to impaired diffusion of antibiotic preparations 
into the lung parenchyma and increased risk of ventilator-associated pneumonia (VAP) 
and all associated complications.

A 32-year-old male was admitted to the hospital with complaints of weakness, 
fatigue, fever (up to 38.5° C), unproductive cough, and dyspnea, dating from the prior 
day. The clinical, laboratory, serological and imaging findings were typical for SARS-
Cov-2 Alpha, a predominantly found variant in Bulgaria at that time. Despite the 
hospital treatment, the patient’s state deteriorated, and an endotracheal intubation 
was performed. Poor management of VAP in the following days led to the formation 
of an abscess in the right lung. It was not responding to the antibiotics assigned 
after a microbiological study and an antibiogram. Radiological follow-ups showed 
enlargement of the abscess. Multiple surgeries were performed that led to improvement 
in the patient’s general status and allowed a transfer out of the Intensive Care Clinic.

This case is presented to emphasize the importance of early identification and 
diagnostics of inflammatory complications among intubated patients who need 
continuous mechanical ventilation during the SARS-Cov-2 pandemic.
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ПОДГОТОВКА И СЪРДЕЧНО-СЪДОВ ПРЕДОПЕРАТИВЕН 
МОНИТОРИНГ НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

В. Петрова, П. Хубенова, Р. Маринова, Хр. Заекова, Ат. Темелков

Органната  трансплантация е многопластов процес който изисква наличие на 
мултидисциплинарен екип и подход. Определяне на предоперативният статус е 
от особено значение. Той лежи в основата за определяне на анестезиологичния 
риск при провеждане на бъбречна трансплантацияи нейният краен резултат.

В настоящето проучване сме насочили вниманието си към предоперативният 
здравен статус на пациентите преди бъбречна трансплантация и контрола на 
артериалното налягане по време на анестезията и в ранният следоперативен  
период.

Цел: Да се определи здравният статус на пациентите преди провеждане на 
бъбречна трансплантация и нейният резултат. Контрол на артериалното налягане.

Метод: 30 пациенти отговарят на критериите за включване в проучването и са 
разделени в две групи. 

Група А включва 15 пациенти, които са с добър контрол на кръвното налягане 
и група Б 15 пациенти, при които контролът на кръвното налягане е лош. 
Проследяват се какви са причините за разликите в контрола (социалният статус 
на пациента, етническа принадлежност, информираност), медикаментозната 
терапия и комбинирането с други заболявания. 

Резултати: Определя се риска за анестезията, успеваемостта на 
трансплантацията. Преживяемостта на графта. Ранните постоперативни 
усложнения. Контрола на артериалното налягане по време на анестезия и в 
реанимационния период.

Заключение: Необходимо е насочване на вниманието към провеждане на 
едноетапна трансплантация при пациенти със захарен диабет и артериална 
хипертония. 

В България остава нерешен въпросът с ниския брой трансплантации и 
относително високият процент на настъпили усложнения. За успех при провеждане 
на бъбречна трансплантация от голямо значение са редовното проследяване 
на здравният статус, информираността на пациента, предоперативните грижи и 
добрата колаборация между звената.
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PREPARATION AND CARDIOVASCULAR PREOPERATIVE 
MONITORING OF PATIENTS FOR KIDNEY TRANSPLANTATION

V. Petrova, P. Hubenova, R. Marinova, Hr. Zaekova, At. Temelkov

Organ transplantation is a multi-layered process that requires a multidisciplinary 
team and approach. Determining the preoperative status is of particular importance. 
It is the basis for determining the anesthetic risk during kidney transplantation and its 
final outcome.

In the present study, we focused on the preoperative health status of patients 
before kidney transplantation and blood pressure control during anesthesia and in the 
early postoperative period.

Objective: To determine the health status of patients before kidney transplantation 
and its outcome. Blood pressure control.

Method: 30 patients met the study inclusion criteria and were divided into two 
groups.

Group A includes 15 patients with good blood pressure control and group B -15 
patients with poor blood pressure control. The reasons for the differences in control 
(patient’s social status, ethnicity, awareness) are monitored. drug therapy and 
combining with other diseases.

Conclusion: It is necessary to direct attention to conducting one-stage 
transplantation in patients with diabetes mellitus and arterial hypertension.

     In Bulgaria, the issue of the low number of transplants and the relatively high 
rate of complications remains unresolved. Regular follow-up of health status, patient 
awareness, preoperative care and good collaboration between units are of great 
importance for the success of a kidney transplant.

РЕЗЮМЕТА / ABSTRACTS



146

22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

ОСТЪР ЕОЗИНОФИЛЕН ИНФИЛТРАТ И ЕОЗИНОФИЛНА 
ПНЕВМОНИЯ -  КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 

Т.Димитрова, К.Петрова, М.Абрашева, Н.Петров, Е.Одисеева, 
Катедра по анестезиология и интензивно лечение – ВМА, София

Резюме:
Белодробните еозинофилни инфилтрати включват хетерогенна група 

заболявания, характеризиращи се с наличие на еозинофили в белите дробове. 
Установява се чрез бронхоалвеоларен лаваж или тъканна биопсия, със или без 
еозинофилия в кръвта. Заболяването може да бъде идиопатично, вторично или 
свързано с дифузни белодробни заболявания. Ключова роля за доказване на 
диагнозата има корелацията с лабораторните тестове, образните изследвания 
и клиничната картина, дори ако някои белодробни еозинофилни заболявания 
са достатъчно характерни на клинико-радиологична основа, за да не се налага 
биопсия. Ако заболяването се разпознае и лекува своевременно, прогноза 
обикновено е отлична, с бързо и пълно клинично възстановяване, дори при 
пациенти, при които се наблюдава остра дихателна недостатъчност.   

Представен е клиничен случай на пациент с проявена клиника на остра 
дихателна недостатъчност при увод в анестезия, дължаща се на остър еозинофилен 
инфилтрат.

Ключови думи: остър еозинофилен инфилтрат, еозинофилия, клиничен 
случай, дихателна недостатъчност.

РЕЗЮМЕТА / ABSTRACTS 147

22-ND NATIONAL CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

6-TH NATIONAL CONFERENCE OF ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION

10-TH NATIONAL CONFERENCE OF PAIN RESEARCH AND TREATMENT

ACUTE EOSINOPHILIC INFILTRATE AND ACUTE EOSINOPHILIC 
PNEUMONIA - A CLINICAL CASE 

T. Dimitrova, K. Petrova, M. Abrasheva, N. Petrov, E. Odisseeva
Department of Anesthesia and Intensive Care – Military Medical Academy, Sofia

Abstract:  
      Pulmonary eosinophilic infiltrates include an heterogeneous group of disorders 
characterized by the presence of eosinophils in the lungs. It is detected by 
bronchoalveolar lavage or tissue biopsy, with or without eosinophilia in the blood. 
The disease can be idiopathic, secondary or associated with diffuse lung diseases. 
Correlation with laboratory tests, imaging studies, and clinical presentation has a 
key role in proving the diagnosis, even if some pulmonary eosinophilic diseases are 
sufficiently characteristic on a clinico-radiological ground to not require biopsy. 
If disease is recognized and treated in a timely manner, the prognosis is generally 
excellent, with prompt and complete clinical recovery, even in those patients 
manifesting acute respiratory failure.

A case report of a patient with acute respiratory failure due to аcute eosinophilic 
pneumonia is presented.

Key words: acute eosinophilic infiltrate, eosinophilia, case report, respiratory failure.
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ХЕМАТОМИ В ТЕЛЕСНИ КУХИНИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КОВИД-
ИНФЕКЦИЯ И ПОСТКОВИДЕН СИНДРОМ – ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАИ

Кирилова И., Кържин Е., Одисеева Е., Петров Н.
 КАИЛ, ВМА - София

От самото си начало в края на 2019г. световната пандемия от тежък остър 
респираторен синдром, причинен от коронавирус 2 (SARS-CoV-2), поставя 
предизвикателства пред медиците и клиничната практика, причинявайки не 
само усложнения от страна на дихателната система, но и верига от васкуларни 
реакции и серия от хемостазни промени, влошаващи прогнозата при засегнатите 
пациенти. Като водеща причина за смъртта при тези болни се изтъква ковид-
асоциираната коагулопатия и тромбемболизъм, дължащи се на ендотелна 
дисфункция и хиперкоагулационен статус.

Данни за  благоприятното влияние на антикоагулантната и антиагрегантната 
върху прогнозата, бяха представени от водещи научни групи в редица държави, 
засегнати от пандемията, като Италия, Франция, Великобритания. Според 
препоръките от страна на Република Китай, приложението на антикоагулантна 
терапия при високи   нива на Д-димери и сепсис-индуцирана коагулопатия-
индекс (SIC-score)  над 4, води до по-вероятен бенигнен изход и намалява риска от 
развитие на ранни усложнения и сепсис. 

Въпреки тези данни, все още не е наличен точен алгоритъм за типа, дозирането 
и приложението на антикоагуланти при ковид-болни, поради което, опасността 
от възникване на спонтанни хеморагии, формирането на хематоми, промяна в 
коагулационния статус от хиперкоагулационен към хеморагичен,  е налице.

От опита на клиниката в лечението на SARS-CoV-2 и свързаните с него 
усложнения,  представяме 2 клинични случая на спонтанни хеморагии  и 
формиране на хематоми в телесните кухини при пациенти с доказана ковид-
инфекция и при такива, преболедували ковид.

При първият случай, се касае за 73-годишна жена с докaзана ковид-инфекция 
без клинични данни за дихателна недостатъчност, при която индикация за 
интензивно лечение е  масивен хематом в областта на предна коремна стена  и 
ретроперитонеално пространство.

При вторият случай жена на 80-годишна възраст след ковид-инфекция 
с образуване на  хематом в областта на гръдна стена, без доказан източник на 
кървене,  повлияващ дихателната механика и последващо късно развитие на 
дихателна недостатъчност.  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: КОВИД, КОАГУЛОПТИЯ, ХЕМОРАГИЯ, АНТИКОАГУЛАНТИ
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HЕMOSTATIC ABNORMALITIS AND HEMORRHAGE IN PATIENTS 
WITH COVID INFECTION AND LONG COVID SYNDOME

Kirilova I., Kurjin E., Odiseeva E., Petrov N.
DAIC, MMA - Sofia

Since its emerging at the end of 2019, the world pandemic of severe acute respiratory 
syndrome, caused by the new Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), challenges healthcare 
workers and systems worldwide by causing multisystem complications, including not 
only the respiratory system, but also catalyzing a series of proinflammatory vascular 
damage and hemostatic disorders associated with poor outcome among treated 
individuals. The major cause of mortality in covid patients with mild and severe forms 
of the disease is covid-associated coagulation abnormality, leading to thromembolism, 
mainly caused by endothelial dysfunction and hypercoagulable state.

Using anticoagulant and antiaggregant agents for prophylaxis of thrombotic 
complications among patients, significantly improves the treatment’s success. This data 
was previously published by many countries, like Italy, France and the UK, which were 
also affected by the pandemic. Evidence-based recommendations from the Republic of 
China, where the pandemic burst from originally, are pointing out that anticoagulant 
medicine applied to infected individuals with high D-dimers levels and SIC-score >4 has 
a significant positive effect on the treatment and reduces the risk of early complications 
of the disease and developing sepsis.

Despite all of the above there still is neither an accurate algorithm, nor protocol 
for the type and dosage management of anticoagulant agents among covid-infected 
patients and the risk of spontaneous hemorrhage, forming hematomas and acute 
bleeding, caused by overdosing still remains. 

Our report presents 3 cases of spontaneous hemorrhage and forming hematomas 
into several regions of the body, leading to severe anemia among patients with acute 
and post covid-syndrome.

Case 1: 73-year-old SARS-CoV-2-infected female admitted to the ICU with abdominal 
and retroperitoneal hematomas developed during anticoagulant duration. 

Case 2: 80-year-old female with post-covid syndrome, admitted to the ICU for 
respiratory failure with severe dyspnea, due to formed intramuscular hematoma of the 
thorax. There was no macroscopic defect in arteries supplying the region. 

Case 3: 44-year-old male after covid-infection admitted to the ICU with clinical 
presentation of acute necrotic hemorrhagic pacreatitis, who later on developed multiple 
organ dysfunction syndrome(MODS). Clinical and laboratory evidences showed the 
main role of post-covid hemostatic disorders for these severe complications.

KEY WORDS: COVID, COAGULOPATHIA, HEMORRHAGIA, 
ANTICOAGULANT AGENTS

РЕЗЮМЕТА / ABSTRACTS



150

22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

РАННО ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КОВИД-
ИНФЕКЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Кирилова И., Петров Н., Одисеева Е.
КАИЛ, ВМА - София

Световната пандемия, предизвикана от вируса Covid-19 се свърза предимно 
със засягане на дихателната система и ангиотензин-II-рецепторите, посредством, 
които вирусът се прикрепя към човешките клетки. От събраните до момента 
данни става ясно,че освен дихателна вирусът засяга нервна, храносмилателна и 
отделителна системи. 

Въпреки това, острите усложнения от страна на респираторния тракт, 
изискващи интензивно лечение са основна причина за високите морбидит 
и морталитет при тези болни. Имунокомпрометирани пациенти, пациенти в 
старческа възраст и такива с множество придружаващи и хронични заболявания 
като цяло се приемат и като пациенти с малнутриция, при които рискът от 
неблагоприятен изход от заболяването се увеличава.

Удълженият престой в интензивни звена на пациенти с ковид-инфекция, 
необходим за стабилизаране  състоянието им и рискът от малнутриция може 
директно да повлияе или влоши вече налична загуба на скелетна мускулатура и 
да е причина за необратимо засягане функциите на скелетните мускули, влошено 
качество на живота и допълнителен морбидитет.

Ключов момент е възможно най-ранно стартиране на ентерално хранене. 
Опитът на клиниката показва, че след компенсация на хипоксемията, 
приблизително след 48-часа от началото на интензивно лечение е необходимо 
да се започне ентерален внос. Практиката ни сочи, че превенцията, диагностиката 
и лечението на малнутрицията като рутинна част от лечението на пациенти с 
ковид в интензивни звена, намалява времето на болничния престой, подпомага 
възстановяването и осигурява приемливо качество на живот след заболяването и 
възникналите усложнения.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: КОВИД, МАЛНУТРИЦИЯ, ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

РЕЗЮМЕТА / ABSTRACTS 151

22-ND NATIONAL CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

6-TH NATIONAL CONFERENCE OF ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION

10-TH NATIONAL CONFERENCE OF PAIN RESEARCH AND TREATMENT

EARLY ENTERAL NUTRITION IN CRITICALLY ILL 
COVID-INFECTED PATIENTS

Kirilova I., Petrov N., Odiseeva E.
DAIC, MMA - Sofia

The world Covid-19 pandemic is mostly known for damaging the respiratory system 
by virus particles bonding to Angiotensin-II receptors, which highest count is in the 
lungs. The collected data distinctly shows that multiple body systems, such as neural, 
digestive and urinary, where  angiotensin-2 receptors are located, were affected by the 
virus as well.

Nevertheless, the most significant causative agent of intensive treatment remains 
the respiratory failure, which is also linked to high morbidity and mortality rate. Most 
critically ill patients, who made it to ICU are usually ones with immune deficiency and 
elderly patients with chronic diseases. Concerning them also stands the assumption of 
malnutrition, which increases the risk of poor outcome from the treatment. 

The necessity of long-term hospitalization which these patients require combined 
with the risk of malnutrition may cause extensive loss of muscle tissue, due to 
metabolism deficiency,  leading to physical disability and poor quality of life.

A crucial moment in the treatment process is starting enteral nutrition as soon as 
possible  to prevent possible complications. Our observation during patients treatments 
clearly showed, that 48-hours after mechanical ventilation and compensating 
hypoxemia, commencing enteral nutrition shows beneficial. Prevention, diagnostics 
and treatment of malnutrition in covid-infected patients shortens not only ICU and 
hospitalization stays, but convalescent period as well, giving a chance for improving 
quality of life after suffering a severe form of the disease and its complications. 

KEY WORDS: COVID, MALNUTRITION, EARLY ENTERAL NUTRITION.
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OPIOID SPARING ANALGESIA РАННИЯТ СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД 
ПРИ ТОТАЛНО ПРОТЕЗИРАНЕ НА КОЛЯННА СТАВА

 
В. Радев 

Медицински университет - Плевен 

Една от най-честите елективни интервенции в ортопедичната хирургия 
е тоталното ендопротезиране на колянна става. През 2010 г. над 600 000 общи 
артропластики на коляното са извършвани годишно в САЩ с увеличение на 
случаите до 91% между 1997 г. и 2011 г. Има два общи ефекта от мултимодалната 
аналгезия. Първият е да се намалят и избегнат страничните ефекти от употребата 
на опиати, а вторият е да се осигури по-добро следоперативно управление на 
болката, като се лекува болката на различни нива. Целта на настоящето изложение 
е да представим нашият опит за постоперативно обезболяване, като използваме 
комбинация от локорегионална анестезия  и интравенозно приложение на 
медикаменти.

Материал и методи:
Включени са три пациента, подложени на тоталноо протезиране на 

колянна става.  Предоперативно бе извършен троен блок (блок за тотална 
колянна артропластика, IPAC и блок на адукторния канал). Под ехографски 
контрол бе инжектиран  20 мл. ропивакаин 0,375%, използван за блокове на 
обтураторния и адукторния канал. За IPAC блок бе използван 25 мл. ропивакаин 
в същата концентрация. Оперативната интервенция беше извършена под обща 
инхалационна анестезия със Севофлуран, 3-4 mg/kg пропофол и 0,1-0,2 mcd/kg 
суфентанил. Като допълнителна аналгезия са приложени парацетамол, нефопам 
и кетопрофен в стандартна доза за възрастни. Ако VAS е ≥5 се плиложиха 
допълнително трамадол и актискенан. Проследени са хемодинамичните 
показатели и VAS.

Резултати:
При всичките трима пациенти не се наложи повторно инжектиране на 

адювантната доза суфентанил. В следоперативния период VAS е ≤3 за всички 
пациенти. В покой и в активна позиция в леглото VAS е ≤5 през първите два дни. 
Само при един от пациентите беше необходимо да се използва Aktiskenan на 
втория ден.

Заключение:
Тройният блок извършен предоперативно осигурява много добър 

следоперативен контрол на болката. Необходими са допълнителни проучвания, 
за да се одобри ефикасността и безопасността на тези три блока за TKA. Не са 
отбелязани странични ефекти.
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OPIOID SPARING ANALGESIA IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD 
FOR TOTAL KNEE ARTHROSPLASTY

V. Radev
Medical University - Pleven

One of the most frequent elective intervention in the orthopedic surgery is the total 
knee arthroplasty. In 2010 over 600000 total knees arthroplasties have been performed 
annually in the USA with increasing of cases to 91% between 1997 and 2011.

There are two general effects of the multimodal analgesia. The first one is to 
decrease and avoid the side effects of opioid use and the second one is to provide 
better postoperative pain management treating the pain on different levels. In our case 
report we try to this by using of combinations of LRA and i.v. drugs.

Methods:
We enrolled (3) patients undergoing TKAs. Preoperatively we performed a triple 

block (total knee arthroplasty block, IPAC and Adductor canal block). Ultrasonography-
guided injection of 20ml. of Ropivacain of 0.375% used for Obturator and Adductor 
canal blocks. For IPAC block we used 25ml. of Ropivacain in the same concentration. We 
provided GA with 0.1-0.2mcd/kg of Sufentanyl and 3-4mg/kg of Propofol. The General 
anesthesia have been maintaining with LM and Sevoflurane. Paracetamol, Nefopam 
and Ketoprofen have been prescribed in standard adult dosage as additional analgesia. 
If VAS is ≥5 we used Tramadol and Aktiskenan. The hemodynamic parameters and VAS 
were monitored.

Results:
For all of the three patients wasn’t necessary to reinjected the adjuvant dose 

of Sufentanyl. In the post-operative period in the recovery room VAS was ≤3 for all 
patients. In rest and in activity bed position VAS was ≤5 the first two days. Only in one 
of the patient it was necessary to use Aktiscenon on the second day. 

Conclusion:
The triple block for TKA provide a very good post-operative pain control. Further 

studies must be performed to approve the efficacy and the safety of this three TKA 
blocks. No side effects were found.
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НОВИ OПТИМАЛНИ ХРАНИТЕЛНИ ФОРМУЛИ

Е.Одисеева
Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Военномедицинска академия 

Едно от най-бързо развиващите се направления в съвременната медицина 
е клиничното хранене, което обединява усилията не само на медицинските 
специалисти   (интензивисти, ендокринолози, диетолози, нутриционисти и други), 
но и на компаниите, отговорни за  проучването,създаването и производството на 
хранителни формули. 

През последните години се работи в различни направления и освен 
стандартните  ентерални и парентерални хранителни  формули, които  са 
предназначени да отговорят на основните изисквания за доставката на 
калории, макро- и микроелементи на пациентите, в практиката навлизат все по-
специализирани медицински храни и все по-тясно ориентирани към определено 
заболяване или клиничен синдром.

Хранителният режим има първостепенно влияние върху здравето и 
заболяванията, свързани с имунната хомеостаза, като допринася за имунната 
регулация, възпалението или дори злокачествената клетъчна трансформация. 
По този начин хранителните съединения като витамини, микроелементи, 
въглехидрати, липиди и аминокиселини значително модулират имунния 
отговор в цялото тяло. Директното взаимодействие със специфични рецептори, 
модулирането на микробния състав в лигавицата на ГИТ и промените в 
метаболитните процеси в човешкото тяло допринасят за множество различни 
пътища, чрез които хранителните вещества могат да повлияят на имунните 
отговори и реактивността. Натрупването на доказателства в тази посока води 
до разработването на  специални продукти съдържащи аргинин, глутамин, 
нуклеотиди и ω -3 мастни киселини, като формули за повлияване на имунната 
система,.

Все по-ясно се очертава възможността на медицинските храни да имат и 
фармакологични свойства, което налага клиницистите да имат по-детайлна 
информация за състава и качествата на използваните специални формули, което 
е тема и на настоящата презентация.
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NEW OPTIMAL NUTRITIONAL FORMULAS

E.Odiseeva
Department of Anesthesia and Intensive Care 

Military Medical Academy

One of the fastest growing areas in modern medicine is clinical nutrition, which 
unites the efforts not only of medical specialists (intensivists, endocrinologists, 
dieticians, nutritionists and others), but also companies responsible for the research, 
creation and production of nutritional formulas. 

In recent years, work has been carried out in various directions. In addition to 
standard enteral and parenteral nutritional formulas, which are designed to meet the 
basic requirements for the supply of calories, macro- and microelements to patients, 
there are more and more specialized medical foods emerging into the practice being 
more and more narrowly oriented to a particular disease or clinical syndrome.

Nutrition has a primary impact on health and disease related to immune 
homeostasis, contributing to immune regulation, inflammation or even malignant 
cell transformation. Thus, nutritional compounds such as vitamins, trace elements, 
carbohydrates, lipids and amino acids significantly modulate the immune response 
throughout the body. Direct interaction with specific receptors, modulation of the 
microbial composition in the GIT mucosa, and changes in metabolic processes in the 
human body contribute to the many different pathways through which nutrients can 
influence immune responses and reactivity. The increase of evidence in this direction 
leads to the development of special products that contain arginine, glutamine, 
nucleotides and ω-3 fatty acids, as formulas for influencing the immune system.

The possibility of medicinal foods having pharmacological properties is also 
emerging more and more clearly, which requires clinicians to have more detailed 
information on the composition and qualities of the special formulas used, which is 
also the subject of the present presentation.
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ПРИНЦИПИ НА АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ХИРУРГИЯ ЗА КОХЛЕАРНА 
ИМПЛАНТАЦИЯ

Кържин Е., Кънчева Л., Асов С.,Одисеева Е., Петорв Н.
Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Военномедицинска академия - София

Напредъкът на технологиите откри широки перспективи пред хирургията, 
коригираща слуховите нарушения. Днес, в световен мащаб, се поставят над 730 
000 кохлеарни импланта. 

Предоперативните предизвикателства са свързани със съпътстващте вродени 
аномалии при деца и наличната мултисистемна морбидност при възрастни. 

Интраоперативният период изисква безкръвно максимално оперативно 
поле, оценка на влиянието на анестетика върху структурите на средното ухо 
и проводимостта на лицевия нерв, както и ефектът на анестетиците върху 
стапедиус-рефлекса. Постоперативният период изисква гладко събуждане, много 
добра аналгезия и превенциа на постопертивното гадене и повръщане. 

Положителният резултат от процедурата е следствие на тясното 
взаинодействие между оператор и анестезиолог. 

Тази презенация дискутира особеностите на анестезията при кохлеарна 
имплантация.

PRINCIPLES OF ANESTHESIA IN COCHLEAR IMPLANTATION SURGERY

Karjin E., Kancheva L., Asov S., Odiseeva E., Petrov N.
Department of Anesthesia and Intensive Care 

Military Medical Academy Sofia 

Advances in technology have opened wide perspectives for surgery correcting 
hearing disorders. Today, there are more than 730,000 cochlear implants being placed 
worldwide.

Preoperative challenges are associated with concomitant congenital anomalies in 
children and the presence of multisystem morbidity in adults.

The intraoperative period requires a maximum bloodless operative field, assessment 
of the effect of anesthetics on the structures of the middle ear and the conduction of 
the facial nerve, as well as on the stapedius reflex. The postoperative period requires 
smooth awakening, very good analgesia and prevention of postoperative nausea and 
vomiting.

The positive results of the procedure is a consequence of the close interaction 
between the operator and the anesthesiologist.

This presentation discusses the specifics of anesthesia for cochlear implantation
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ОЦЕНКА НА ПРЕДИМСТВАТА И НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА 
КОМБИНИРАНАТА СПИНАЛНА-ЕПИДУРАЛНА АНАЛГЕЗИЯ 

В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДИМСТВАТА И НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА 
ЕПИДУРАЛНАТА АНАЛГЕЗИЯ 

ЗА ОБЕЗБОЛЯВАНЕ НА НОРМАЛНО РАЖДАНЕ

Д-р Елена Георгиева,
Началник КАИЛ „СБАЛАГ

„Майчин дом“ - ЕАД

Резюме:   Епидуралното обезболяване се счита за  “златен стандарт” в 
акушерската аналгезия. Когато се обсъжда епидуралният блок за обезболяване 
на нормално раждане, се има предвид лумбалният сегментен блок (Th10 – L2). По 
този начин се свежда до минимум настъпването на релаксация на тазовото дъно. 
Комбинираната спинална-епидурална аналгезия, приложена за обезболяване 
на нормално раждане, включва субарахноидално инжектиране на опиоид и 
прилагане на нискоконцентриран анестетик в епидуралното пространство. Тя 
е част от концепцията за така наречената “walking epidural” (Barbara Morgan). 
Съчетава предимствата на субарахноидалната и епидуралната техника: бърз 
начален ефект и възмижност за продължителна анлгезия.

Целта на настоящия доклад е да сравни приложението на двата метода 
за обезболяване на нормално раждане: комбинирана спинална-епидурална 
аналгезия и “чиста” епидурална аналгезия. За тази цел е необходимо да се 
установят предимствата и недостатъците на единия метод в сравнение с другия. 
Проследени са следните показатели: време за изпълнение на съответната 
техника, хемодинамика на родилката, тонове на бебето и състояние на плода 
непосредствено след раждането (на първа и пета минута), ниво на постигната 
аналгезия, степен на моторен блок на раждащата жена, наличие на дифузия на 
локален анестетик субарахноидално при комбинираната спинална-епидурална 
аналгезия, както и поява на следните усложнения: неврологични, инфекциозни, 
сърбеж,  постпункционно главоболие, както и акушерски такива (инструментално 
подпомагане и оперативно родоразрешение).

 В заключение се установи, че комбинираната спинална-епидурална аналгезия, 
приложена за обезболяване на нормално раждане, запазва предимствата  на 
„златния стандарт“ в акушерската аналгезия, а именно на епидуралната аналгезия, 
като подобрява качеството й със своето по-ранно настъпване, по-ниска честота на 
сърбеж, както и с намаляване на риска от усложнения, причинени от интравазална 
резорбция на Fentanyl.

Ключови думи: епидурална аналгезия, комбинирана спинална-епидурална 
аналгезия, обезболяване на нормално раждане.
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СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЯКОИ МЕТОДИ 
ЗА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЕН РАЗХОД ПРИ ПАЦИЕНТИ НА 

ИНВАЗИВНА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ

С. Николова, Е. Кьосебекиров, Е. Митковски, Д. Казаков, В. Стоилов, 
Г. Павлов, Ч. Стефанов

Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина, МУ-Пловдив 
Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД

Цел на проучването: Да се сравни енергоразходът (ЕР), при пациенти на 
инвазивна механична вентилация (ИМВ), определен чрез анализ на продукция 
на въглероден диоксид от респиратора (ЕР-VCO2-респиратор), както и ЕР от шест 
предиктивни уравнения с референтен метод– ЕР от индиректна калориметрия 
(ЕР-ИК). 

Материал и методи: Проспективно, нерандомизирано проучване за период от 
един месец, в което бяха включени 6 пациенти на ИМВ с FiO2 < 60% и PEEP < 10mbar. 
Осъществиха се тридесет 30-минутни измервания чрез метаболитен монитор 
Q-NRQ+ на Cosmed. За същия период от време се проследи средна продукция на 
CO2  от респиратора – Drager Evita Infinity V500 (VʹCO2 - ml/min). Измерения EР от 
ИК се сравни с ЕР-VCO2-респиратор, изчислен по предложена от ESPEN формула 
(8,19хVCO2), както и с шест предиктивни уравнения. 

Резултати: Средно измерен ЕР-ИК е 1650 ± 365 kcal. Средно измерен ЕР-VCO2-
респиратор е 1669 ± 340 kcal. Установи се статистически незначима разлика между 
двете измервания (p=0,84). От сравнените предиктивни уравнения с най-добра 
корелация до референтния метод е Penn State 3 със среден ЕР 1679 ± 356 (р=0,81) 
и Penn State 2 със среден ЕР 1593 ± 260 (р=0,51).

Заключение: При критично болни пациенти на ИМВ, оценката на ЕР, чрез 
анализ на продукция на СО2 от респиратора е  алтернатива на ИК и е по-прецизна 
от повечето предиктивни уравнения. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SOME METHODS FOR 
ESTIMATING ENERGY EXPENDITURE IN PATIENTS 

ON INVASIVE MECHANICAL VENTILATION

S. Nikolova, E. Kyosebekirov, E. Mitkovski, D. Kazakov, V. Stoilov, 
G. Pavlov, Ch. Stefanov

Department of Anesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine, 
MU-Plovdiv 

Objective of the study: In mechanically ventilated patients to compere energy 
expenditure (EE) assessed on the basis of ventilator-derived carbon dioxide production 
(VCO2) as well as EE calculated from six predictive equations with gold standard – EE 
assessed with indirect calorimetry (IC). 

Material and methods: This is a retrospective, non-randomized study over a period 
of one month, which include six mechanically ventilated patients with FiO2 < 60% and 
PEEP < 10mbar. Thirty 30-minute measurements were taken using a Cosmed Q-NRQ+ 
metabolic monitor. For the same period of time, average ventilator-derived VCO2 from 
the Drager Evita Infinity V500 respirator (VʹCO2 - ml/min) was calculated. Measured EE 
from IC (MEE-IC) was compared with EE-VCO2-ventilator by formula that is proposed 
from ESPEN (8.19xVCO2) as well as with six predictive equations.

Results: Mean MEE was 1650 ± 365 kcal. Mean measured EE-VCO2-ventilator was 
1669 ± 340 kcal. A statistically insignificant difference was found between the two 
measurements (p=0.84). Of the predictive equations compared, the best correlation to 
the reference method was Penn State 3 with a mean EE of 1679 ± 356 (p=0.81) and 
Penn State 2 with a mean EE of 1593 ± 260 (p=0.51).

Conclusion: In critically ill mechanically ventilated patients, assessment of EE based 
on ventilator-derived  VCO2 is a good alternative то IC and is more accurate than most 
predictive equations.

РЕЗЮМЕТА / ABSTRACTS



160

22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

БИОИМПЕДАНСНА СПЕКТРОСКОПИЯ В ПЕРИОПЕРАТИВНИЯ 
ПЕРИОД

Е. Kьосебекиров, Д. Казаков, Е. Митковски, С. Николова, Г. Павлов, Ч. Стефанов
Катедра по Анестезиология, спешна и интензивна медицина, МУ-Пловдив
Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ “Свети Георги“

Целта на проучването беше да се оцени ефективността на целотелесна 
биоимпедансна спектроскопия(БИС) при мониториране на пре- и 
постоперативната дистрибуция на телесните течности и ефекта от инфузионната 
терапия(ИТ) при големи хирургични интервенции

Материали и методи. Обсервационно, проспективно проучване при пациенти 
на УМБАЛ ”Свети Георги”. Биоимпедансните измервания са извършени 1ч преди 
и след обща интубационна анестезия. При всички пациенти интраоперативно се 
мониторираха ЕКГ, пулсоксиметрия, неинвазивно артериално кръвно налягане, 
часова диуреза и обем кръвозагуба. Използвана е апаратура BodyStat Multiscan 
5000 и фабрични електроди. Анализирани са показателите Overhydatation(OHY), 
Total body water(TBW), Extracellular water(ECW) и Intracellular water(ICW). 
Информираното съгласие и включващите/изключващите критерии са съгласувани 
с МЕК.

Резултати. В проучването бяха включени 20 пациенти на възраст 59.5±9.85г. с 
тегло 70±21.05кг. и продължителност на оперативната интервенция 150±89.21мин. 
OHY, измерена предоперативно, беше 0.65±3.47л. и се увеличи на 0.9±3.04л, като 
пациентите получиха 1±0.67л. балансирани кристалоидни разтвори. Нетното 
увеличение на TBW беше предимно за сметка на ECW, докато ICW се увеличи 
незначително. 

Заключение. БИС дава обнадеждаващи резултати за оценка на тоталната 
телесна вода(ТТВ) и дистрибуцията на телесните течности и може да бъде 
полезен инструмент в комплексната оценка на ИТ. Методът намира все по-
широко приложение при пациенти в периоперативния период и критично болни 
пациенти, но е необходимо натрупването на повече данни.
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PERIOPERATIVE BIOIMPEDANCE SPECTROSCOPY

E. Kyosebekirov, D. Kazakov, E. Mitkovski, S. Nikolova, G. Pavlov. Ch. Stefanov
Department of Anaesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine, MU-Plovdiv

Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care, UMHAT “St. George”

The aim of our study was to assess the efficiency of whole body bioimpedance 
spectroscopy(BIS) in monitoring the pre- and postoperative distribution of body fluids 
and the effect of infusion therapy(IT) in major surgeries. 

Materials and methods. Observational, prospective, single center study of patients 
hospitalized in UMHAT “St. George” Plovdiv, Bulgaria. Bioimpedance measurements 
were performed 1h prior to and after general anesthesia. ECG, pulse oximetry, 
non-invasive blood pressure, diuresis and volume of blood loss were monitored 
intraoperatively in all patients. BodyStat MultiScan 5000 and manufacturer electrodes 
were used. The study focused on the analysis of Overhydratation(OHY), Total body 
water(TBW), Extracellular water(ECW) and Intracellular water(ICW). Informed consent 
and the inclusion/exclusion criteria were approved by the local ethics committee. 

Results. Twenty patients with mean age 59.5±9.85y with weight 70±21.05kg and 
duration of the procedure 150±89min were enrolled and analyzed. Preoperative OHY 
was 0.65±3.47l and increased to 0.9±3.04l. The volume of infused balanced crystalloid 
fluids was 1±0.67l. Net increase in TBW was predominantly due to increase in ECW, 
whilst ICW increase was insignificant.

Conclusion. BIS provides promising results in the assessment of TBW and body 
fluids distribution, therefore could be a useful tool in the complex determining of IT. 
The method is increasingly being applied in patients in the perioperative period and 
critically ill patients but further data collection is required. 
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МУЛТИМОДАЛЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ С 
ЧЕРЕПНОМОЗЪЧНА ТРАВМА В ОСТРА ФАЗА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО – 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

С. ДОБРЕВ, Н. ПЕТРОВ, Е. ОДИСЕЕВА, 
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ

Клиничен случай отностно пациент с трамватична черепно-мозъчна 
травма(ЧМТ), след обучение при тандемно спускане с парашут. Трвматичната 
ЧМТ може да причини микроскопични увреди на мозъка, които може да не са 
видими при изследване с компютърно-томографско изследване. Тази група 
патология, известна като дифусма мозъчна увреда, освен това може да се 
съпровожда с или без обемен процес. Пациенти със средно тежка или тежка ЧМТ, 
се нуждаята от интензивни грижи, мултидисциплинарен подход на лечение, с 
участието на интензивист, неврохирург, невролог, както и реанимационни сестри 
и рехабилитатори.

Summary:
Clinical case about patient with traumatic brain injury(TBI), after training tandem 

parachute jump.TBI can produce microscopic changes that do not appear on CT scans 
and are scattered throughout the brain. This category of injuries, called diffuse brain 
injury, may occur with or without an associated mass lesion. Moderate to severe 
traumatic brain injuries (TBI) require treatment in an intensive care unit (ICU) in close 
collaboration of a multidisciplinary team consisting of different medical specialists such 
as intensivists, neurosurgeons, neurologists, as well as ICU nurses, physiotherapists.
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНЕ МОЯ-МОЯ 

И. Иванова2, И. Минев1 2, Ч. Стефанов1 2

1Катедра по Анестезиология, спешна и интензивна медицина, МУ „Пловдив“
2Клиника по анестезиология и интензивно лечение – УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД - 

Пловдив

Резюме
Менажирането на анестезията при пациенти със заболяването Моя-Моя 

е свързано с акуратно определяне на целите при индукция и поддържане на 
хемодинамична стабилност. От една страна - хипотензивните сривове могат 
да предизвикат исхемични инциденти, поради наличните предоперативни 
нарушения в кръвотока на съдовете. От друга страна, едновременно с това се 
избягват и факторите, водещи до церебрална или периферна вазоконстрикция. 
Задължителен елемент от техническото изпълнение на анестезията, в частност 
на обезболяването, е обективизиране на степента на ноцицептивните стимули, 
позволяващи адекватно и прецизно приложение на опиеви аналгетици и 
поддържане на нормално кръвно налягане.    

  Ключови думи: Заболяване Моя-Моя, Техническото изпълнение на 
анестезията, Обективизиране на степента на ноцицептивните стимули.

FEATURES OF CONDUCTING ANESTHESIA IN PATIENTS 
WITH MOYA-MOYA DISEASE 

I.Ivanova1, I. Minev1 2, Ch. Stefanov1 2

¹Department of Anaesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine, 
MU “Plovdiv”

2Clinic of Anesthesiology and Intensive Care Меdicine, 
UMHAT „St. George” EAD - Plovdiv

Summary
Management of anesthesia in patients with Moya-Moya disease is associated with 

accurate determination of key-points and maintenance of the hemodynamic stability, 
as hypotensive episodes can cause ischemic events due to preoperative vascular 
abnormalities, while avoiding factors leading to cerebral or peripheral vasoconstriction. 
A mandatory element of the technical implementation of anesthesia, in particular 
analgesia, is the objectification of the degree of nociceptive stimuli, allowing adequate 
and precise use of opium analgesics and maintaining normal blood pressure. 

Key words: Moya-Moya disease, Technical performance of anesthesia, Objectification 
of the degree of nociceptive stimul
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МУЛТИМОДАЛЕН  ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ЧЕРЕПНО-
МОЗЪЧНА ТРАВМА В КЪСНА ФАЗА

П. Ибришимова, Д. Андонова, Е. Колева, Д-р.В. Райчев, Й. Йовановски, С. Кръстева
ВМА София МБАЛ гр. Пловдив - ОАИЛ

За да демонстрираме възможността за скрит рехабилитационен потенциал дори 
след най-тежко мозъчно увреждане и несигурността на настоящите прогностични 
фактори за кома и синдром на неотговарящо будност, ние представяме случая на 
М. П. след кома от травматично мозъчно увреждане. Пациентът е хоспитализиран 
във ВМА-МБАЛ Пловдив на 22.06.2022 г. след 40 дни животоспасяващо лечение във 
ВМА-София. Първоначално, с много негативни прогностични фактори и няколко 
медицински усложнения, прогнозата беше опустошителна. Но с продължаващо 
лечение, M.П. се подобри до възстановяване на съзнанието, двигателната 
активност с все още ниско ниво на независимост в ежедневието, но с висок 
прогнозен оптимизъм за по-висока степен на психомоторно възстановяване. Това 
показва необходимостта от рехабилитационни изследвания за допълнително 
уточняване на „прогностичната сила“ на различни комбинации от прогностични 
фактори, така че да се стигне до точни препоръки за единичен случай, когато са 
налице както положителни, така и отрицателни предиктори.

За оценка на възстановяването на нивото на съзнанието, психомоторната 
активност и предсказуемия потенциал за активна неврофункционална 
рехабилитация, въведохме прилагането на скалата CPS-R /ревизирана скала 
JFK/ за диагностична и прогностична стойност при пациенти с нарушения на 
съзнанието.
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CASE STUDY OF RECOVERY FROM COMA 
AFTER DEVASTATING PROGNOSIS

P. Ibrishimova, D. Andonova, E. Koleva, V. Raichev, Y. Jovanovski, C. Krasteva
OARIL-VMA-MBAL, city of Plovdiv

To demonstrate the possibility for hidden rehabilitation potential even following 
most severe brain injury and the uncertainty of current prognosis factors for coma and 
unresponsive wakefulness syndrome, we detail the rehabilitation of M. P., after coma 
from traumatic brain injury. The patient was hospitalized in the VMA-MBAL Plovdiv 
on 22.06.2022 after 40 days of life-saving treatment in the VMA-Sofia. Originally, 
with many negative prognosis factors and several medical complications, prognosis 
was devastating. But, with continuing treatment, M.P. improved to a recovery of 
consciousness, motor activity with a still low level of independence in everyday life, 
but with high predictive optimism for a higher degree of psychomotor recovery of 
independence in everyday life. This shows the need for rehabilitation research to 
further specify the “prognostic power” of various combinations of prognosis factors, 
so that practitioners can come to accurate single-case recommendations when both 
positive and negative predictors are present. 

To assess the recovery of the level of consciousness, psychomotor activity and 
predictive potential for active neuro functional rehabilitation, we have introduced the 
application of the CPS-R scale /AFK scale revised/for diagnostic and predictive value in 
patients with disorders of consciousness.
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТРАВМАТИЧНА 
АРТЕРИОВЕНОЗНА ФИСТУЛА ИЗБОР НА АНЕСТЕЗИЯ – 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Й. Петрова¹, Дж.Томова¹, М.Цеков², M.Лилов ³, Н.Петров¹
1Катедра Анестезиология и интензивно лечение, ВМА , гр.София

2Клиника Съдова хирургия , ВМА , гр.София
3Клиника  Образна диагностика ,ВМА , гр.София

Резюме: Травматичната артериовенозна фистула (TAVFs) е необичайно съдово 
образувание, аберантна връзка между артерия и вена, която възниква на различни 
места с широк спектър от признаци и симптоми. Тя може да бъде вродена или 
придобита. Придобитите AVF са предимно ятрогенни или травматични, които 
представляват 3,9% от съдовите наранявания. Ангиографията остава златен 
стандарт при диагностицирането им.

Представяме случай на 40 г. пациент с TAVFs в областта на лява подбедрица, 
след прободно нараняване с 12 г. давност. След направени КТ ангиография, аорто-
артериография и обсъждане се прие стратегията за ендоваскуларно лечение 
с транскатетърна емболизация. Изискването за  абсолютна неподвижност на 
пациента  по време на интервенцията наложи да бъде предпочетена ОА. 

TAVFs e предизвикателна патология поради различната локализация и 
начин на лечение, конвенционален или ендоваскуларен подход, като целта е 
да се затвори дефекта между артерия и вена. Приложението на ендоваскуларно 
лечение е по показания, при нисък периоперативен риск предимно при стабилни 
пациенти. Този метод позволява минимизиране на мащаба на процедурата и 
продължителността на престоя.

Ключови думи: Травматична артериовенозна фистула (TAVFs), ендоваскуларно 
лечение, ангиография.
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ENDOVASCULAR TREATMENT OF TRAUMATIC ARTERIO-VENOUS FISTULA – CHOICE 
OF ANAESTHESIA – CLINICAL CASE

Petrova I ¹, Tomova J. ¹, Cekov M.², Lilov M. ³, Petrov N.¹
1Department of Anaesthesiology and Intensive care, MMA, Sofia

2Clinic of Vascular Surgery, MMA, Sofia
3Clinic of Diagnostic Imaging, MMA, Sofia

Abstract: Traumatic arteriovenous fistula (TAVFs) is an unusual vascular entity, an 
aberrant connection between an artery and a vein, occurring in various locations with 
a wide range of signs and symptoms. It can be congenital or acquired. Acquired AVFs 
are predominantly iatrogenic or traumatic, accounting for 3.9% of vascular injuries. 
Angiography remains the gold standard in their diagnosis.

We present a case of a 40-year-old patient with TAVFs in the area of   the left lower 
leg, after a stab injury 12 years ago. After CT angiography, aorto-arteriography and 
discussion, the strategy of endovascular treatment with transcatheter embolization was 
adopted. For the procedure whose duration cannot usually be predicted preoperatively, 
requiring absolute immobility of the patient, OA was deliberately preferred.

TAVFs is a challenging pathology due to the different localization and treatment 
method, conventional or endovascular approach, with the aim of closing the defect 
between artery and vein. The use of endovascular treatment is indicated, with low 
perioperative risk, mainly in stable patients. This method allows minimizing the scale of 
the procedure and length of stay.

Keywords: Traumatic arteriovenous fistula (TAVFs), endovascular treatment, 
angiography.
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БЕНИГНЕНА ТРАХЕАЛНА СТЕНОЗА СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНА 
ИНТУБАЦИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ 

СЛЕД КОВИД-19 ИНФЕКЦИЯ

А.Манджукова1, М.Енчева2Е.Кържин1, К.Пенкова1, Е.Одисеева1, Н.Петров1

1Катедра по анестезиология и интензивно лечение 
2 Клиника по Пулмология и Фтизиатрия 
 Военномедицинска академия - София

Бенигнената трахеална стеноза представлява потенциално 
животозастрашаващо състояние, което често е следствие на ендотрахеална 
интубация или трахеостомия. Исхемията, предизвикана от продължителната 
интубация е източник на тъканно увреждане, водещо до образуване на 
цикатрициална тъкан. Трахеалната стеноза причинена от ендотрахеална 
интубация или трахеостомия, обикновено става симптоматична при достигане на 
50% стеснение на лумена. Поради COVID-19 пандемията се наблюдава нужда от по-
продължителна механична вентилация при пациентите, засегнати от инфекцията, 
следствие на което има ръст на честотата и комплексността на трахеалната 
патология.  Методите на лечение биват два вида-хирургични и бронхоскопски. 

Представен е клиничен случай на пациентка след COVID-19 инфекция и 
продължителна инвазивна белодробна вентилация с оформена трахеална 
стеноза. При пациентката се отчитат множество рискови фaктори като обезитет, 
хиповентилация, метаболитен синдром, тютюнопушене и захарен диабет, всички 
от които са предпоставки за по-тежко протичане на COVID-19 инфекцията и 
образуване на трахеална стеноза. При такива пациенти предизвикателсво 
представлява и инвазивната белодробна вентилация по време на анестезия, 
която е свързана с големи рискове. Важен момент е предоперативната оценка 
на пациента преди инвазивните интервенции, като тя се прави на базата на 
функционалните изследвания на дишането (ФИД). ФИД предоставят данни и за 
възможните постоперативни белодробни усложнения. 

Ключови дyми: COVID-19, трахеална стеноза, ендотрахеална интубация, 
трахеостомия.
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BENIGN TRACHEAL STENOSIS AFTER CONTINUOUS INTUBATION AND 
TRACHEOSTOMY IN A PATIENT AFTER COVID-19 INFECTION

A. Mandzhukova1, M. Encheva2, E. Karjin1, E. Odiseeva1, N. Petrov1

1Department of Anesthesia and Intensive Care 
2 Clinic of Pneumology and Phthisiology

Military Medical Academy - Sofia

         Benign tracheal stenosis is a potentially life-threatening condition, commonly 
caused by endotracheal intubation or tracheostomy.  Ischemia caused by prolonged 
intubation is a source of tissue damage leading to scar tissue formation. Symptoms of 
tracheal stenosis caused by ETI or tracheostomy usually start when at least 50% of the 
tracheal lumen is obstructed. Due to COVID 19 pandemic, the need of longer mechanical 
ventilation in patients with severe lung injury rises the frequency and complexity of 
tracheal pathology. Treatment methods are two types – surgical and bronchoscopic.

          A clinical case of a patient after COVID19 infection and prolonged mechanical 
ventilation is presented. The patient was with severe tracheal stenosis and had 
obesity, hypoventilation, metabolic syndrome, smoking and diabetis. These risk factors 
predisposed to severe COVID-19 infection and tracheal stenosis. Patients with tracheal 
stenosis usually have special requirements of mechanical ventilation parameters during 
anesthesia. Preoperative assessment is crucial before the invasive procedures and it is 
based on the pulmonary function tests (PFT). PFT gives information for the potential 
postoperative pulmonary complications. 

       Key words: COVID-19, tracheal stenosis, endotracheal intubation, tracheostomy.
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ИЗБОР НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА ТЕХНИКА ПРИ ПАЦИЕНТ С 
WOLFF-PARKINSON-WHITE СИНДРОМ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА 

ПЛАСТИКА НА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ.

К.Пенкова; И.Гиндева; Е.Одисеева; Е.Кържин; Н.Петров; С.Асов
Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Военномедицинска академия – София

Лапароскопската хирургия представлява значителен напредък в 
хирургическата техника,но редица физиологични усложнения в хода на 
операцията са свързани със специфичната позиция на пациента и инсуфлацията 
на въглероден диоксид.Тези физиологични промени могат да бъдат по-силно 
изразени при пациенти с Wolff-Parkinson-White  синдром (WPW).Синдромът на 
Wolff-Parkinson-White  е свързан с ранно камерно възбуждане и риск от епизоди 
на суправентрикулна тахикардия или предсърдно мъждене.Основен проблем 
при тези пациенти в хода на анестезията е рискът от възникване на  тахиаритмии.
Избора на анестезиологична техника трябва да избягва риск от симпатикова 
стимулация и тахиаритмия.Лапароскопската хирургия, въпреки че е минимално 
инвазивна процедура, значително променя както дихателната механика ,така 
и хемодинамиката на пациента.Инсуфлацията на въглероден диоксид може 
да предизвика хиперкарбия , която на клетъчно ниво е директен депресор на 
миокардния контрактилитет и директен рисков фактор за отключване на аритмии.
Представяме клиничен случай на пациент на 67г. с Wolff-Parkinson-White синдром,  
с едностранна ингвинална херния показан за лапароскопска херниопластика.
Избора на анестезиологична техника, избягването на хиперкарбия и рисковите 
фактори провокиращи усложнения в хода на анестезията и оперативната 
интервенция при пациенти с Wolff-Parkinson-White синдром  могат да направят 
лапароскопските  оперативни интервенции при тези пациенти достатъчно 
безопасни.  

Ключови думи:  Wolff-Parkinson-White синдром, тахиаритмия, лапароскопска 
хирургия, анестезия
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SELECTION OF ANESTHETIC TECHNIQUE IN A PATIENT WITH WOLFF-
PARKINSON-WHITE SYNDROME FOR LAPAROSCOPIC INGUINAL 

HERNIA REPAIR

K. Penkova; I. Gindeva; E. Odiseeva; N. Petrov; S. Asov 
Department of Anesthesia and Intensive Care 

Military Medical Academy - Sofia

Laparoscopic surgery represents a significant advance in surgical technique, but 
a number of physiologic sequelae result from positioning and insufflation. These 
physiologic changes may be more significant in patients with Wolff-Parkinson-White 
syndrome (WPW). WPW syndrome is a condition associated with ventricular pre-
excitation and episodes of supraventricular tachycardia (SVT) or atrial fibrillation (AF). 
One major problem associated with the anesthetic management of patients with WPW 
syndrome is the risk of tachyarrhythmias as a result of the presence of the accessory 
pathway. Therefore, it has been suggested that the aim of anaesthetic management 
should be the avoidance of tachyarrhythmia and sympathetic stimulation. Laparoscopic 
surgery, though being a minimally invasive procedure, markedly changes both the 
respiratory mechanics and hemodynamics of the patient. Retroperitoneal insufflation of 
carbon dioxide used for urological procedures may potentially cause CO2 accumulation. 
At the cellular level hypercarbia is a direct depressor of myocardial contractility and a 
direct stimulant of myocardial irritability and arrhythmicity. We present a clinical case of 
a 67-year-old patient with Wolff-Parkinson-White syndrome, with a unilateral inguinal 
hernia indicated for laparoscopic hernioplasty.

Key words: Wolff-Parkinson-White syndrome, tachyarrhythmia, laparoscopic 
surgery, anesthesia
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СЕПСИС, СЕПТИЧЕН ШОК И НАРУШЕНИЯ В ХЕМОСТАЗАТА - 
МИКРОТРОМБОЗА ВОДЕЩА ДО ПЕРИФЕРНА ИСХЕМИЯ

E.Гюлева, Е.Къчева, Е.Одисеева. Н.Петров
Катедра по Анестезиология и интензивно лечение

Военномедицинска академия София

Сепсисът, септичния шок и съпътстващата ги мултиорганна недостатъчност 
остава една от водещите причини за смърт при възрастни пациенти в отделенията 
по интензивно лечение. Част от усложненията на септичното състояние са 
свързани с нарушения в хемостазата и коагулацията, които в нередки случаи водят 
до развитието на ДИК синдром. В редки случаи на базата на микротромобогенеза 
е възможно да се наблюдава периферна исхемия.

Конкретния клиничен случай разглежда пациент - жена на 76г. постъпваща с 
развита клинична картина на сепсис на базата на остър холангит. След осъществена 
по спешност ERCP πациентката е поставена на седация и апаратна вентилация. 
На фона на съпътстваща тежка тромбоцитопения и спонтанни кръвоизливи 
при пациентката не е включена профилактика с нискомолекулярен хепарин. 
Резултати от хемокултура показаха наличието на два патогена - Staphylococcus 
hominis и Escherichia coli.

Седмица след постъпването в интензивно отделение, при персистиращо 
септично състояние, при пациентка се регистрира периферна цианоза - 
симетрично обхващаща дисталните фаланги на пръстите на двата горни крайника. 
При пациентката се взе решение за включване на нискомолекулярен хепарин към 
терапията въпреки персистиращата тромбоцитопения. В следващите дни не се 
отчете по-нататъшно задълбочаване и развитие на цианозата до исхемизиране на 
пръстите.

В заключение, микротромбогенезата и микротромбобразуването често се 
наблюдават при пациенти в септичен шок като част от нарушенията в хемостазата. 
Въпреки че в повечето случаи исхемията е обратима се описват и такива случаи, 
при които се стига до развитие на периферна гангрена и ампутация на пръсти.

Необходими са допълнителни проучвания за изясняване на етиологията, 
превенцията и подходящото лечение на периферната исхемия.
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SEPSIS, SEPTIC SHOCK AND HEMOSTASIS DISORDERS -
MICROTHROMBOSIS LEADING TO PERIPHERAL ISCHEMIA

E. Gyuleva, E. Kacheva, E. Odiseeva, N. Petrov
Department of Anesthesia and Intensive Care

Military Medical Academy Sofia

Sepsis, septic shock and concomitant multiorgan failure remains one of the leading 
causes of death in elderly patients in intensive care units. Some of the complications 
of the septic condition are related to disorders in hemostasis and coagulation, which 
in rare cases lead to the development of DIC syndrome. In rare cases, on the basis of 
microthrombogenesis, peripheral ischemia can be observed.

This clinical case presents a patient - a 76-year-old woman was admitted with a 
developed clinical picture of sepsis based on acute cholangitis. After an emergency 
ERCP, the patient was placed on sedation and mechanical ventilation due to her 
serious condition. In the background of concomitant severe thrombocytopenia and 
spontaneous hemorrhages prophylaxis with low molecular weight heparinwas wasn’t 
done. Blood culture results showed the presence of two pathogens - Staphylococcus 
hominis and Escherichia coli.

A week after admission to the intensive care unit, in a persistent septic condition, 
the patient developed peripheral cyanosis - symmetrically covering the distal phalanges 
of the fingers of both upper limbs.  In this case a decision was made to include low 
molecular weight heparin in her treatment despite of persistent thrombocytopenia. 
No further deterioration of ischemia in her fingers was reported in the following days.

In conclusion, microthrombogenesis and microthromboembolization are often 
observed in patients in septic shock as part of the disorders of hemostasis. Although in 
most cases the ischemia is reversible, there are some cases which have been reported to 
develop peripheral gangrene and further amputation of fingers.

Further studies are needed to highlight the etiology, prevention, and appropriate 
treatment of peripheral ischemia.

РЕЗЮМЕТА / ABSTRACTS



174

22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

ЕЛЕТРИЧЕСКА ИМПЕДАНСНА ТОМОГРАФИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С 
ГРЪДНА ТРАВМА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Д. Казаков, Е. Кьосебекиров, Г. Павлов, Е. Митковски, А. Проданов, Ч. Стефанов
Катедра по Aнестезиология, спешна и интензивна медицина, Медицински 

Университет – Пловдив

Електрическата импедансна томография (ЕИТ) представлява неинвазивен, 
нерадиационен метод за мониторинг на белия дроб, който дава възможност 
за визуализиране на вентилацията в реално време. Тя е и единственият способ 
за повторяемо и продължително измерване на регионалните промени в 
белодробните обеми до леглото на болния. Поради тази причина ЕИТ намира 
широко приложение в интензивното лечение като средство за мониториране 
на разпределението на вентилацията, оценка на белодробното прераздуване и 
колапс, установяване наличие на пневмоторакс, плеврален излив и други. 

Презентираме случай на пациент, претърпял височинна множествена травма, 
довела до фрактури на ребра, хемопневмоторакс и контузия на ляв бял дроб. 
В хода на интензивното лечение поради задълбочаваща се смесена дихателна 
недостатъчност беше осъществена ендотрахеална интубация и стартирана 
изкуствена белодробна вентилация с режими с висока степен на инвазивност. 
Беше проведена торакоцентеза, а в последствие и торакотомия на  засегнатата 
гръдна половина. Въпреки хирургичните интервенции от продължителната 
торакална ЕИТ персистираха данни за колапс на левия бял дроб, които бяха 
потвърдени от проведените компютърни томографии. Липсата на ефект от 
периодичните рекрутмънт маньоври върху хомогенността на белодробната 
вентилация наложи осъществяване на ендотрахеална интубация с двупросветна 
тръба и стартиране на разделна белодробна вентилация с различни параметри с 
продължителност 48 часа. Това доведе до значимо подобряване в къмплайънса и 
разгъването на левия бял дроб, документирано с ЕИТ. В последствие режимите на 
ИБВ бяха облекчени и пациентът - успешно екстубиран. 

Описаният клиничен случай демонстрира описаната в литературата 
възможност на ЕИТ да измерва регионални показатели, характеризиращи 
хетерогенното поведение на белодробната тъкан при динамични условия, 
които могат да бъдат използвани за оптимизиране параметрите на механична 
вентилация. 

Ключови думи: електрическа импедансна томография, механична 
вентилация, гръдна травма
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ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY IN A PATIENT WITH CHEST 
TRAUMA – CASE REPORT

D. Kazakov, E. Kyosebekirov, G. Pavlov, E. Mitkovski, A. Prodanov, Ch. Stefanov
Department of Anaesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine, Medical 

University of Plovdiv

Electrical impedance tomography (EIT) is a noninvasive, radiation-free monitoring 
tool of the lung, that allows real-time imaging of ventilation. EIT is the only bedside 
method that allows repeated and continuous measurements of regional changes in 
lung volumes. For this reason, EIT has been used as a monitoring tool in a variety of 
applications in critical care medicine, including monitoring of ventilation distribution, 
assessment of lung hyperdistention and collapse, detection of pneumothorax, pleural 
effusions, among others. 

We present a case of a patient admitted to our ICU after sustaining high-altitude 
multiple trauma, resulting in rib fractures, hemopneumothorax, and left lung 
contusion. In the course of intensive care, due to worsening mixed respiratory failure, 
endotracheal intubation was performed and invasive mechanical ventilation with 
highly invasive modes was initiated. Thoracocentesis and thoracotomy of the affected 
thoracic cavity were performed. Despite surgical interventions, from continuous EIT 
evidence of left lung collapse persisted, which was confirmed by CT scans. The lack of 
effect of periodic recruitment maneuvers on the homogeneity of pulmonary ventilation 
necessitated the implementation of endotracheal intubation with a double-lumen 
tube and the start of independent lung ventilation with different parameters lasting 
48 hours. This resulted in a significant improvement in compliance and recruitment of 
the left lung documented by EIT. Subsequently, the patient was successfully weaned 
from mechanical ventilation and extubated. 

This clinical case demonstrates the described in literature possibility of EIT to 
measure regional values characterizing the heterogeneous behavior of the lung tissue 
under dynamic conditions. These measurements can help the clinician for optimizing 
the parameters of mechanical ventilation.

Key words: electrical impedance tomography, mechanical ventilation, chest trauma 
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НЕВЪЗМОЖНА ИНТУБАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С НЕОЧАКВАНА 
ЛАРИНГОТРАХЕАЛНА СТЕНОЗА. 

ДОКЛАД НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

К.Пенкова; Е.Одисеева; Е.Кържин; Н.Петров
Катедра по анетезиология и интензивно лечение 

Военномедицинска академия София 

РЕЗЮМЕ

Срещата с пациент с неочаквана ларинготрахеална стеноза по време на 
въвеждане в анестезия е предизвикателство за анестезиолога. Рутинното снемане 
на анамнеза и оценката преди анестезия не могат да изключат възможността за 
ларинготрахеална стеноза, което налага предприемането на специфични мерки 
и допълнителни изследвания. Периоперативната поддръжка на дихателните 
пътища се счита за решаваща за избягване на усложнения като отток на 
дихателните пътища, кървене, обструкция, колапс и в крайна сметка дихателна 
недостатъчност и арест. Ние представяме клиничен случай на жена на 71г.  с 
много тежка ларинготрахеална стеноза, която възпрепятства ендотрахеалната 
интубация и я прави невъзможна. 

Ключови думи: управление на дихателни пътища, ларинготрахеална стеноза
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IMPOSSIBLE INTUBATION IN A PATIENT WITH UNEXPECTED 
LARYNGOTRACHEAL STENOSIS. A CLINICAL CASE REPORT

K. Penkova; E. Odiseeva; E. Karjin; N. Petrov
Department of Anesthesia and Intensive Care 

Military Medical Academy 

ABSTRACT

Encountering a patient with unanticipated laryngotracheal stenosis (LTS) during 
anesthetic induction is challenging for an anesthesiologist. Because routine history 
taking and pre-anesthetic evaluation cannot rule out the possibility of LTS, other 
measures should be taken. Perioperative airway maintenance is considered crucial 
for avoiding complications such as airway edema, bleeding, obstruction, collapse, 
and ultimately respiratory failure and arrest. We present a clinical case of a 71-year-
old woman with very severe laryngotracheal stenosis, which prevented endotracheal 
intubation and made it impossible.

Keywords: Airway management, Laryngotracheal stenosis
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ТЕЖЕСТ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО И ОРГАННА ДИСФУНКЦИЯ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19, ЛЕКУВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО 
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЗА 

ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2020Г. – ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

К.Керим, С.Ангелов, Г.Георгиев, Ст.Миланов
ОИЛ към КAИЛ при УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов‘‘ – гр. София

През последните две години и половина появата на нов вирусен патоген в 
човешката популация предизвика медицината и нашата специалност с огромно 
диагностично, терапевтично и организационно предизвикателство.

Цел: Да се изследва прогностичната стойност на различни параметри и скали 
за оценка на тежестта на заболяването и мултиорганна дисфункция при пациенти 
с критичен ход на COVID-19.

Материали и методи: Проведено е ретроспективно кохортно проучване, 
обхващащо всички пациенти, лекувани в интензивното отделение на УМБАЛСМ 
„Н. И. Пирогов” за периода от ноември 2020 г. до месец декември 2021 г. Не са 
приложени изключващи критерии. Анализирани са антропометрични показатели, 
придружаващи заболявания, SOFA скор, SAPS II скор, съотношение PaO2/FiO2, 
тотален статичен комплайанс на дихателната система в деня на постъпване в 
интензивно отделение. Отчетена е продължителността на интензивния престой.

Резултати: Въпреки мултисистемния характер на SARS Cov2 инфекцията, 
традиционните прогностични скали показват слаба корелация с изхода от 
заболяването. В съответствие с резултатите от други проучвания, прогнозната 
стойност на съотношението PaO2/FiO2 в тази група пациенти се откроява.

Заключение: Тежестта на белодробното засягане и по-специално степента 
на нарушена ефективност на артериалната оксигенация е ключов прогностичен 
параметър в кохортата, която анализирахме.
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SEVERITY OF DISEASE AND ORGAN DYSFUNCTION IN PATIENTS 
WITH COVID-19, TREATED IN THE INTENSIVE CARE UNIT OF 

"UMBALSM N.I. PIROGOV" FOR THE PERIOD 
NOVEMBER 2020 - DECEMBER 2021.

K.Kerim, S.Angelov, G.Georgiev, St. Milanov
Department of Anesthesia and Intensive Care 

UMHCEM “Pirogov” - Sofia

Over the past two and a half years, the introduction of a new viral pathogen into 
the human population has challenged medicine and our specialty with an enormous 
diagnostic, therapeutic and organizational challenge.

Objective: To investigate the predictive value of different parameters and scales to 
assess disease severity and multiorgan dysfunction in patients with a critical course of 
COVID-19.

Materials and methods: A retrospective cohort study was conducted, covering all 
patients treated in the ICU of the "N.I. Pirogov" UMBALSM for the period of November 
2020` until the month of December 2021. No exclusion criteria were applied. 
Anthropometric indicators, accompanying diseases, SOFA score, SAPS II score, PaO2/
FiO2 ratio, total static compliance of the respiratory system on the day of admission to 
the intensive care unit were analyzed. The duration of the intensive stay was reported.

Results: Despite the multisystem nature of SARS Cov2 infection, traditional 
prognostic scales show poor correlation with disease outcome. In line with the results 
of other studies, the predictive value of the PaO2/FiO2 ratio in this patient cohort 
stands out.

Conclusion: The severity of pulmonary involvement and, in particular, the degree 
of impaired arterial oxygenation efficiency is a key prognostic parameter in the cohort 
we analyzed.
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Бургас, България

20-23 october 2022
Bourgas, Bulgaria

СПОНСОРИ § ИЗЛОЖИТЕЛИ / 
SPONSORS § EXHIBITORS

22-ND NATIONAL CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

6-TH NATIONAL CONFERENCE OF ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION
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20-23 октомври 2022
Бургас, България

20-23 october 2022
Bourgas, Bulgaria

ОРГАНИЗАТОРИ/ EVENT ORGANIZERS

22-РИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

10-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

Сдружение Българско дружество 
по анестезиология и интензивно лечение 

България, София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3, 
тел: +359 2 922 57 89;  факс: +359 2 922 60 53

ccbulg@abv.bg, www.anesthesiology.bg

Председател:  чл. кор. проф. Николай Петров, д.м.н.

Сдружение Българско дружество 
по парентерално и ентерално хранене

България, София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3, 
тел: +359 2 922 57 89;  факс: +359 2 922 60 53

ccbulg@abv.bg, www.anesthesiology.bg

Председател:  чл. кор. проф. Николай Петров, д.м.н.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

София 1431,бул.”Св.Г.Софийски” 1 
Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение

Тел.02/923 02 05; e-mail: bastpain@abv.bg

Председател:  проф. д-р Атанас Темелков, д.м.н.


