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Борбата за подобряване на профилактиката, диагностиката
и лечението на белодробните болести
От 18 до 22.09.2010 г. в Барселона, Испания, се проведе конгресът на Европейското респираторно дружество (ERS). Конгресът отбеляза 20-годишния
юбилей на ERS. В допълнение към този специален повод, 2010 г. е обявена за
годината на белия дроб. Решението е взето на 06.12.2009 г. в Канкун, Мексико, от Форума на световните респираторни дружества (FIRS), свикан на
40-тата световна конференция.
Юбилейният конгрес на ERS в Барселона отговори напълно на изискванията на FIRS за необходимостта от конкретни диагностични, лечебни и профилактични методи за откриване, лечение и превенция на респираторните
болести. Причините са зачестяването на белодробните болести, високия
леталитет – 7% от всички смъртни случаи в света, се дължат на хроничните болести на дихателната система. В България повече от 230 000 души
годишно постъпват за лечение в болница, а 3600 умират от болести на
дихателната система.
На конгреса бяха представени 6540 резюмета (с 21% повече от тези на
Виенския конгрес през 2009 г.), проведени бяха повече от 80 научни симпозиума, 77 орални презентации, 65 електронни комуникационни сесии, 166
постерни тематични сесии. Отлично подготвената и реализирана научна
програма в Конгресния център на FIRA de Barcelona включваше следните
основни и нови теми:
Интегрирани грижи за ХНБЗ.
Прилики и разлики между астма и ХОББ.
Нови молекулярни проучвания при възпалителни заболявания на белите дробове.
Вентилаторна недостатъчност по време на сън.
Неинвазивна вентилация при остра дихателна недостатъчност.
Хронична алергия и астма.
Лечение на възпалителните заболявания на белите дробове.
Кислородотерапия в домашни условия.
Карцином на белите дробове.
Екзацербации при астма и ХОББ – нови каузи и модели на приложение.
Възпалителни инфекции при деца и възрастни – сравнения.
Материалите на Конгреса са отлично ръководство за българските лекари –
пулмолози, интернисти, педиатри, хирурзи и др. в борбата за подобряване
на профилактиката, диагностиката и лечението на белодробните болести.
Това е послание и за обществеността, че те в голямото им мнозинство са
лечими, а превенцията им пести финансов ресурс на обществото и подобрява здравния статус на населението.
В настоящия брой на списание „Наука Пулмология” водещите теми са в
областта на гръдната хирургия: „Хирургично лечение на парапневмоничните плеврални усложнения в детска възраст”, „Трансплантация на бял дроб –
шанс за пациентите с муковисцидоза”.
В рубриката обзори, оригинални статии, диагностично-лечебни методи
са включени „Теория за някои механизми на туморно-индуцираната имуносупресия”, „Венозен тромбемболизъм”, „Диагностична стойност на T-SPOTTB при деца”, ”БАЛ за лечение на белодробната алвеоларна протеиноза” и
„Възможни усложнения при лапароскопия в детската възраст”.
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