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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. 



11. Научно-практическа конференция „По-добро здраве на местно ниво“ - Плевен  



12. Прожекция и обсъждане на филма 

„OUTBREAK – ЗАРАЗА” - продукция на Warner 

Brothers  с участието Dustin Hoffman, Rene 

Ruso, Morgan Freeman – на английски език със 

субтитри на български език за студенти АЕО и 

БЕО от всички специалности на МУ-Плевен. 



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 
специалистите от НЦОЗА проф. Веселка Дулева и главните експерти Ивелина 
Камел. Д-р Росица Чапарова и Доротея Великова в конференция по време на 
„Булмедика-Булдентал Експо“  



16. Кампания „Пилотно скринингово изследване на жени в риск за 
остеопороза“, организирана от доц. Борислава Чолакова и проф. 
Христина Милчева, МФ и МК 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   


