ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС 2015

‹‹ПРИЛОЖНИ ТЕХНОЛОГИИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО››
Октомври 9-10, 2015 @ Конферентна зала, Технически Университет - Варна
Интердисциплинарният център за приложни технологии, свързани със здравето при Технически Университет – Варна,
поканва академичната общност, иновативните бизнес среди и организациите с предмет на дейност в областта на
здравеопазването за участие в първи научен форум Иновации и Бизнес 2015.
През 2015 година научният форум е с тематична насоченост към иновации и технологични решения в помощ на
здравеопазването и подобряване качеството на живот на пациенти със социално значими заболявания, организациите,
които подпомагат болните и техните семейства.
Във форума ще участват изявени учени от страната, работещи в областта на превенцията и лечението на заболявания
свързани със стареенето на мозъка и рак на гърдата. Ще бъдат представени разработки на технологии и услуги в помощ
на здравето, базирани на съвременните информационни и комуникационни технологии, създадени от млади инженери и
представители на бизнес средите.
Желаещите да участват във форума могат да изпратят заявка не по-късно от 30 Септември 2015 година на адрес ahc@tuvarna.bg. Заявката трябва да уточнява вида на участието (презентация, постер или демонстрация) и да включва заглавие,
авторски колектив и абстракт до 300 думи. Работните езици за семинара са български и английски. Докладите, резюмета
на постерите и разширените абстракти на демонстратори ще бъдат издадени в сборник доклади.
Регистрацията е безплатна. Капацитетът на залата е ограничен. Формата за подготвяне на доклад, резюме на постер,
разширен абстракт на демонстратор, е достъпна на уеб-сайта на центъра (http://ahc.tu-varna.bg/).

Програма
Петък (09.10.2015 г.)

Събота (10.10.2015 г.)

13:00 – 13:30 Регистрация (Конферентна Зала, НУК, 5 етаж)
13:30 – 13:40 Откриване на научния форум
доц. д-р инж. Р. Димова - Декан на ФЕ, ТУ-Варна

09:00 – 09:30 Инженерното образование – основа за реализиране
на иновативни идеи в здравеопазването
доц. д-р инж. И. Булиев, ТУ-Варна

13:40 – 14:30 Информационни технологии в съвременните
здравни заведения
д-р инж. Ж. Близнаков, ТУ-Варна

09:30 – 10:00 Съвременни методи за рентгенова диагностика на
рак на гърдата
д-р инж. К. Близнакова, ТУ-Варна

14:30 – 15:00 Ранна диагностика и превенция на неврологични
заболявания с голяма социална значимост
проф. д-р Н. Делева, Медицински университет, Варна

10:00 – 10:15 Подобряване качеството на живот на хора с
болестта на Алцхаймер
Ж. Тишева, Фондация „Състрадание Алцхаймер България”

15:00 – 15:30 Кафе пауза (НУК, зала Модера)

10:15 – 11:00 ICT и здраве (Free Lancers в България)
Модератор: инж. Н. Митев, BeLean Ltd

15:30 – 17:00 Кръгла маса „Иновации и технологии за повишаване
качеството на живот на страдащите от социално
значими заболявания”
Модератори: доц. д-р инж. Р. Димова, ТУ-Варна
инж. Н. Митев, BeLean Ltd
17:00 Край на сесиите за първия ден (НУК, зала Модера)

11:00 – 11:30 Кафе пауза (НУК, Модера)
11:30 – 12:30 Постерна сесия „Иновации и технологии в помощ на
здравето”
Модератор: доц. д-р инж. Т. Ганчев, ТУ-Варна
12:30 – 14:00 Работен обяд (НУК, Модера)
14:00 – 15:00 Дискусия
15:00 Закриване на научния форум

Център
за приложни
свързани
със здравето
Сесиите ще
се проведаттехнологии,
в Лабораторията
за иновации
(зала 401Е) на Факултет „Електроника”, ТУ-Варна.
Технически университет-Варна, ул. "Студентска" 1, 9010 Варна
web: http://ahc.tu-varna.bg/
Тел.: +359 52 383 350 Е-mail: ahc@tu-varna.bg

