ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО

„МОДЕЛИРАНЕ НА ЖИВОТА: БИОЕТИЧНИ И БИОПРАВНИ
ХОРИЗОНТИ НА МЕДИЦИНАТА И СЪВРЕМЕННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ“
17.11.2017 Г., СОФИЯ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА
9:00 ч. Регистрация

9:15 ч. Откриване
Приветствени думи от ръководството на НБУ и организаторите.

9:20 – 11:00 ч. ЕТИЧНИ И ПРАВНИ ГРАНИЦИ НА ЛЕКАРСКАТА ПРОФЕСИЯ
Модератор: Стоян Ставру
1. ,,Непредпазливо причиняване на смърт поради лекарска небрежност и целите на
наказанието лишаване от право да се упражнява професия”, доц. д-р Ива Пушкарова, ЮФ
на СУ ,,Св. Климент Охридски“, Фондация за развитие на правосъдието
2. ,,Правото на пациента „да не знае“ и правото на информация: последствия и
отговорност”, ас. Атанас Анов, Медицински Университет – Плевен, Катедра
„Общественоздравни науки“
3. ,,Принципи на информираното съгласие на пациента при телемедицина”, адв. д-р Мария
Петрова, Европейски институт по медицинско право, здравен мениджмънт и обществено
здраве
4. ,,Етично консултиране в медицинската практика. Клиничната етична консултация
като инструмент за организационно развитие”, Антония Григорова, дм, проф. д-р Силвия
Александрова-Янкуловска, МУ – Плевен, ФОЗ
Дискусия
11:00 – 11:10 ч. Кафе пауза

11:10 – 13:15 ч. РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА
Модератор: Ива Пушкарова-Гочева
1. ,,Нарушение на правата на детето в пренаталния период“, Станка Степанович, ЮФ на
Университета в Източно Сараево, Босна
2. ,,Гамети и сувенири – граници на послесмъртната репродукция”, д-р Стоян Ставру, НБУ,
Департамент ,,Здравеопазване и социална работа”
3. ,,Права на пациента в репродуктивната медицина”, гл. ас. д-р Мария Радева, Русенски
университет, Юридически факултет, Катедра „Публично-правни науки”
4. ,,Селективен нормативен подход към донорството при асистирана репродукция”, д-р
Младен Младенов, преподавател в НБУ

5. ,,Генетичната информация като вид генетична собственост”, д-р Любослава Костова,
Секция „Етически изследвания“, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Дискусия
13:15-14:00 ч. Обедна пауза

14:00-15:45 ч. ЗАМЕСТВАЩО МАЙЧИНСТВО
Модератор: Теодора Карамелска
1. ,,Потенциалността в биологията и етиката”, проф. дфн Стилиян Йотов, СУ “Св.
Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра “История на философията”
2. ,,Публична легитимация на заместващото майчинство”, проф. д-р Христо Тодоров, НБУ,
Департамент “Философия и социология”
3. ,,Сурогатното майчинство – актуални социални измерения и правни аспекти”, Вяра
Савова, фондация „ЛИБРе“
4. ,,Влияние на пола и възрастта на медицинските специалисти върху позициите им по
отношение на съобщаването на лошата новина”, доц. Маргарита Станкова, гл. ас. д-р
Полина Михова, НБУ, Департамент ,,Здравеопазване и социална работа”
Дискусия
15:45 – 16:00 ч. Кафе пауза

16:00 – 18:00 ч. ОЩЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Модератор: Стоян Ставру
1. ,,Поколенчески модели на справяне с житейски кризи: биографични, социални и
институционални дискурси“ (2017-2019), гл. ас. д-р Теодора Карамелска, НБУ,
Департамент “Философия и социология”
2. ,,Поколения и житейски кризи”, гл. ас. д-р Галина Гончарова, СУ „Св. Климент Охридски“,
Катедра „История и теория на културата“
3. ,,Медицински изделия – правен отзвук от бъдещето", адв. д-р Мария Петрова,
Европейски институт по медицинско право, здравен мениджмънт и обществено здраве, и
Александра Цветкова, Фондация „ЛИБРе“
4. ,,Свободна воля или техноволя – невроимплантите като катализатори на волеви
процеси”, Христо Кутиев, докторант, Институт за държавата и правото, БАН
5. ,,Свободни до самия край: случаят Енгларо”, Полина Петкова, “Предизвикай правото!”.
Дискусия

18:00 Закриване

