


Европейска седмица на общественото 
здраве 13-17 май 2019 г. 

EUPHA отчита невероятен успех на първата по рода си  
Европейска седмица на общественото здраве. 

При откриването на седмицата в Брюксел на 13 май 
2019 г., предавано пряко в Youtube, председателят на 

EUPHA Natasha Muskat подчерта, че Българската 
асоциация по обществено здраве (БАОЗ) е неоспорим 
победител с 27 планирани мероприятия от общо 145 

събития, регистрирани от 35 страни. 



ОБОБЩЕНИЕ
на разнообразните събития, 

организирани от и със съдействие на 
БАОЗ 

през 5-те тематични дни на 
Европейската седмица на 

общественото здраве



Европейска седмица на общественото 
здраве 13-17 май 2019 г. 

Понеделник 13 май 2019 г. – Ден на физическата 
активност

1. Откриване на Европейската седмица на 
общественото здраве в България с интервю на 
Председателя на Българската асоциация по 
обществено здраве доц. Гена Грънчарова по 
БНРадио програма „Хоризонт“ в 06:15 ч. в 
предаването „Преди всички“.



2. Флашмоб на централния площад в Плевен на 
Trifonov Dance Academy с участието на студенти от МУ-
Плевен под звуците на мотото на деня „I like to move 
it, move it”
3. Спортен празник, организиран от катедра 
„Физикална медицина, рехабилитация и спорт“ с 
разнообразни дейности и най-активно участие на 
студентите от специалност „Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия“ при ФОЗ-Плевен
4. Интервю на доц. Таня Мегова по Телевизия Зетра
21:00 ч. в предаването на М. Влахова „Гледна точка“  
на тема „Двигателната активност като предпоставка 
за качеството на живот“. Излъчено повторно на 18 
май 2019 г.(събота) от 17:00



5. Спортен празник в РУ „Ангел Кънчев“ – „Физическа
активност, здраве и енергия във всички възрасти“, 
организиран от доц. Искра Илиева, член на БАОЗ

6. Спортен празник в МФ – Стара Загора, организиран
от доц. Руска Паскалева, член на БАОЗ, катедра
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална
медицина и спорт“

7. Стара Загора – „Студентите от Медицински колеж –
промотори на физическата активност“, поход от колежа
през града до парк Аязмото, организатор проф. 
Христина Милчева, Директор на МК и член на БАОЗ



8. Два семинара с ученици от основния курс на 
гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, град Козлодуй по 
проблемите на физическата активност, организирани
проведени от студент по медицина в МУ-Плевен Деян
Мирославов, 2-ри курс с подкрепата на БАОЗ

9. Семинар и обучителна програма на тема „Физическа
активност и рехабилитация за профилактика на 
остеопороза“ за жени в риск за остеопороза, 
организирани от доц. Борислава Чакърова, МФ – Стара 
Загора, нов член на БАОЗ



2

Ина Николова, 2-ри курс медицина в МУ-Плевен, организатор на събитието, 
написа към видеото публикувано с hasgtag EUPHW „Предизвиквам всеки, 
който гледа видеото да се замисли как да вкара малко повече движение в 
ежедневието си – идете пеша до работа/училище, качете се по стълбите 
вместо с асансьора или просто си пуснете музика и потанцувайте. Малки 
промени, които могат да направят голяма разлика“. 
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Снимката от спортния празник на 13 май в РУ „Алгел Кънчев“, 
публикувана в Бюлетин на EUPHA за м. май 2019 г.
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Европейска седмица на общественото 
здраве 13-17 май 2019 г. 

Вторник - 14 май 2019 г. – Здравословна околна среда
10. Лекция и семинар на тема „Пушенето и употребата на наргиле – факти, заблуди 
и рискове“ с ученици от Национално училище по изкуство «Цанко Лавренов», гр. 
Пловдив, организирани от доц. Елка Тосева и доц. Росица Димова, ФОЗ, МУ-
Пловдив, членове на БАОЗ, заедно с Вили Начева, експерт от РЗИ-Пловдив 



Европейска седмица на общественото 
здраве 13-17 май 2019 г. 

Сряда - 15 май 2019 г. - – Ден на здравната помощ

11. Най-значимото събитие за седмицата

Научно-практическа конференция „По-добро здраве на местно 
ниво“, организирана в сътрудничество на БАОЗ с Община-Плевен

В програмата 6 мултимедийни презентации по значими проблеми 
на медико-социалната помощ на общинско ниво“, изнесени от 2-
ма представители на БАОЗ – доц. П. Стефанова и П. Кирова, от 
община Ловеч, община Търговище и 2 центъра в Плевен.

В присъствието на зам.-Кмет на община Плевен, Директори на  
здравни и социални органи и медико-социални центрове, над 100 
здравни и социални специалисти, преподаватели и студенти







12. Прожекция и обсъждане на филма „OUTBREAK – ЗАРАЗА” 
за студенти АЕО и БЕО от всички специалности
Продукция на Warner Brothers с участието Dustin Hoffman, 
Rene Ruso, Morgan Freeman – на английски с субтитри на 
български

13. Семинар „Рискови фактори за здравето“, организиран от 
проф. Иваничка Сербезова, РУ „Ангел Кънчев“, Факултет
„Обществено здраве и здравни грижи“, член на БАОЗ, с 
участието на специалисти от Регионалната здравна инспекция 
– Русе

14. Семинар „Профилактика на женското здраве“, 
организиран от проф. Иваничка Сербезова, РУ „Ангел Кънчев“, 
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, катедра
„Здравни грижи“ – член на БАОЗ



15. Серия лекции „Рискови фактори за хроничните незаразни
заболявания“ на специалисти от НЦОЗА в конференция по 
време на „Булмедика-Булдентал Експо“ 

16. Кампания „Пилотно скринингово изследване на жени в 
риск за остеопороза“ с клинико-лабораторни тестове и 
остеоденситометрична оценка, организирана от доц. 
Борислава Чолакова и проф. Христина Милчева, Медицински
факултет и Медицински колеж на ТУ-Стара Загора, членове на 
БАОЗ

17. Лекция с видеофилм на тема „Сексуално и репродуктивно 
здраве в тинейджърска възраст“ с ученици от Професионално
училище по транспорт в гр. Пловдив, организирана от доц. 
Елка Тосева и доц. Росица Димова, ФОЗ, МУ-Пловдив, членове
на БАОЗ, и Вили Начева, експерт в РЗИ-Пловдив 
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Европейска седмица на общественото 
здраве 13-17 май 2019 г. 

16 май 2019 г. - Ден на здравнословното хранене

18. Интервю по ТВ „Зетра“ на доц. Ваня Бирданова „Здравословно
хранене и качество на живот“, член на БАОЗ, ФОЗ, МУ- Плевен 

19. Семинар на студенти-медици 2-ри курс от МУ-Плевен с ученици от 
основно училище „Васил Левски“, гр. Плевен по проблемите на 
здравословното хранене и профилактиката на затлъстяването

20. Интервю по BTV Радио на проф. Веселка Дулева, национален 
консултант по хранене и диетика, началник отдел „Храни и хранене“ в 
НЦОЗА, член на БАОЗ, на тема „Политики за здравословно хранене“

21. Кампания „Безплатни консултации по хранене и диетика“ за 
възрастни и деца в Медицински център Provita, организирани от доц. 
Лалка Рангелова, НЦОЗА, отдел „Храни и хранене“, член на БАОЗ



22. Интервю на доц. Лалка Рангелова, НЦОЗА, по ТВ СКАТ
„Здравословно хранене без планетари граници“ в 
предаването „Здравословно“ на проф. Христо Деянов с пряко
включване на доц. Гена Грънчарова, Председател на БАОЗ

23. Лекция „Храни, хранене и здраве “, доц. Дарина 
Найденова, член на БАОЗ, катедра „Хигиена и 
епидемиология“, ФОЗ, МУ-Варна

24. Лекция „Промоция на здравето: профилактично хранене
срещу остеопороза“, доц. Борислава Чакърова, МФ на ТУ-
Стара Загора

25. Семинар «Здравословно хранене на бременни и 
кърмачки» с мултимедийни презентации на студенти от 
специалност „Акушерка“, МК – Стара Загора
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Европейска седмица на общественото 
здраве 13-17 май 2019 г. 

17 май 2019 г. - Ден на психичното здраве на подрастващите

26. Фестивал „Спорт, море и здраве“ с широка гама от
мероприятия за студенти, академичен състав и граждани,
организиран от Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-
Варна

27. Кръгла маса по проблемите на психичното здраве, 
организирана от д-р Александър Тодоров, специализант по 
психиатрия и медицинска психология, с участието на студенти
от различни специалности на МУ-Плевен
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В разнообразните по формат събития като 
участници са привлечени над 2000 души. 
Основната насоченост на всички мероприятия 
е повишаване на осведомеността на младите 
и подрастващите по най-актуалните 
проблеми на общественото здраве и 
ангажирането на различните категории 
сегашни и бъдещи здравни специалисти в 
промоцията на здравословния начин на 
живот като предпоставка за по-добро 
качество на живота.  


