
Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ - Варна 

Филиал Велико Търново  

и 

Катедра „Хигиена и епидемиология“ към  

Факултета по обществено здравеопазване 

Ви канят на 

 

ВТОРА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„Детето като пациент. Отговорното и липсващото родителство в нашата практика“ 

13.04.2018 г. /петък/  

гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов“ №2 

 
Конференцията се организира от Филиала на Медицински университет - Варна в гр. В. Търново и 

Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет обществено здравеопазване /ФОЗ/ на МУ – Варна. Насочена е 

към широк кръг от специалисти – медицински (лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори) и 

немедицински (психолози, логопеди, социални работници, преподаватели, педагози, студенти), както и към 

всички, които проявяват интерес към обсъжданите въпроси. Програмата включва 18 авторски  лекции на 

водещи специалисти от различни области и институции като във всички теми на конференцията акцент е 

съвременният интердисциплинарен подход към детето.        

Медицински университет – Варна ще удостовери участието Ви със сертификат от ФОЗ за участие и 

повишаване на професионалната квалификация. Специалистите – медицински сестри и акушерки ще получат 

допълнителен сертификат с акредитационни точки. 

Пълният текст на докладите ще бъде публикуван в няколко последователни броя на сп. „Практическа 

педиатрия“ през 2018 г. 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Филиал на МУ - гр. Велико Търново - учебна аудитория в сградата на 

Хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ (ул. „Михаил Кефалов"  № 2), 13.04.2018 г. /петък/ - 08.00 – 

18.30 ч. 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 

25 лв. -  специалисти 

15 лв. - студенти, специализанти, докторанти 

5 лв. - Workshop  

Заплаща се в деня на конференцията, на място, след направена предварителна регистрация в посочения 

срок!  

 

РЕГИСТРАЦИЯ  06.03.2018 г. - 06.04.2018 г. 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ИЗТЕГЛЕТЕ  ТУК 

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО  ВИЖТЕ ТУК 

 

 

ВАЖНО!!! След 06.04.2018  г. регистрации няма да бъдат приемани!  
Забележка: Организаторите не носят отговорност за настаняване и транспорт! 

 

ЗА КОНТАКТИ: 
Организатори на научната програма:                  

Ас. д-р Екатерина Вълчева, е-mail: ekaterina_v@abv.bg, тел.: 0887 930 479; Доц. д-р Ружа Панчева, д.м.; Доц. д-р Теодора 

Димитрова, д.м., Ръководител  катедра „Хигиена и епидемиология“, ФОЗ 

Домакин на събитието: Доц. Диана Димитрова, д.пс., Директор на Филиал Велико Търново, е-mail: dimitrova@mu-

varna.bg, тел.: 0887 627 789 
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