ПЪРВИЯТ СИМПОЗИУМ ПО
НЕВРОФИЙДБЕК И БИОФИЙДБЕК
В БЪЛГАРИЯ
17 август 2019
ВАРНА, ХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ“
10:00 – 16:00, зала „Одесос“

Целта на събитието е представяне на метода Неврофийдбек и
Биофийдбек в световни практики, преглед на постиженията в тази
област в България, обединяване (интегриране) на общостта на
неврофийдбек ибиофийдбек специялисти в България и създаване
на „Българска Асоциация на Неврофийдбек и Биофийдбек“.

ПРОГРАМА:
ПАНЕЛ 1 10:00 – 11:30
Неврофийдбек и биофийдбек в световни практики.
Четири 20 минутни лекции и 30 минутен дебат, със въпроси от залата.
1. Професор Божинов, невролог,
„Отваряне на симпозиум“
2. Доктор Димитър Колев, невролог,
„Неврофийдбек като бъдеще на невронауки“
3. Доктор Николай Димитров, психятър и психолог,
„HRV и EEG фийдбек при тревожни и панически разстройства“
4. Д-р Надя Панчева, кардиолог,
„Неврокардиология. От мозъка към сърцето. Връзка между асиметрия на
мозъчната дейност и стрес индуцирани сърдечни аритмии"
5. Др.сци. Силвана Филипова, Северна Македония
„Примена на ЕЕГ Неурофидбек методата во третманот на пелтечењето”

ПАНЕЛ 2 11:30 – 13:00
Неврофийдбек и биофийдбек в България: изследвания, тренинги, центрове
и практики.
Планирани са 4 10-15 минутни лекции на практикуващи невротерапевти и
биофийдбек терапевти, изследователи в областта на биофийдбек и представяне
на обучителни и медицински центрове предлагащи невротерапия и биофийдбек
методология и 30 минутен дебат, със въпоси от залата.
1. Ваня Карадимова, Психолог и невротерапевт, Банско
„Неврофийдбек в практика на психолога и психотерапевта. Реални случаи.“
2. София Ангелова, невротерапевт, Пловдив
„Неврофийдбек при учене на чужди езици“
3. Марусия Маринова, биофийдбек терапевт
„Биофийдбек в практика на психолога“
4. Димитър Кръстев, невротерапевт, София
„Неврофийдбек в Психоонкологичната практика“
5.
30 минутна пауза
кафе пауза със възможност за запознаване, обмяна на опита и др.

ПАНЕЛ 3 13:30 – 15:00
История и развитие на биофийдбек методики в България (неврофийдбек и
биофийдбек).
Планирани са три 20 минутни лекции и 30 минутен дебат, със въпроси от залата.
1. Марек Ниедбалски – гост от Полша, директор на Елмико Полша,
производител за апаратура QЕЕГ-биофийдбек ДигиТрак,
„Исторя на създаване на полската апаратура за невротренинг“
2. Доктор Пламен Димитров, невролог и психолог,
"Как неврофийдбек повлия на живота ми на лекар, преподавател и
изследовател."
3. Агниешка Дейнович – невротерапевт и обучител,
„Исторята на биофийдбека в България, преди и днес“

ПАНЕЛ 4 15:00 – 16:00
Създаване на „Българска Асоциация на Неврофийдбек и
Биофийдбек“

ОРГАНИЗАТОРИ:
„АДЕА“, www.adea-bg.com, info@adea-bg.com, +359899567236
„Тета Център - Зорница Гюрова”, www.thetabg.com, +359 878143561

