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Националното сдружение на 
общопрактикуващите лекари в 
България (НСОПЛБ) е създадено през  
2000 г. Представлява интересите на 
общопрактикуващите лекари в 
национален мащаб, пълноправен член 
и съучредител на Асоциацията на 
лекарите по Обща/ Семейна медицина 
от Югоизточна Европа. Имаме предста-
вителни местни структури в 28 области. 
В сдружението членуват доброволно 
над три хиляди общопрактикуващи 
лекари в България. НСОПЛБ се смята за 
най-добре подготвената и организира-
на структура на лекари в България. 

Активно организираме мероприятия 
по продължаващото медицинско 
обучение; изработихме и публикувахме 
пет ръководства за поведение на ОПЛ 
при определени заболявания и състоя-
ния; съставихме Правила за добра 
медицинска практика на ОПЛ; провеж-
даме проучвания, лекарствен монито-
ринг; проведохме два конгреса по 
Обща медицина с международно 
участие и три европейски конференции 
с участие на над триста колеги от 
чужбина във всяка от тях. Ежемесечно 
организираме научни конференции в 
различни области в Р България. 

В резултат на диалога между НСОПЛБ, 
МЗ, НЗОК и други институции проме-
нихме редица наредби и правила за 
работа, свързани с дейността на ОПЛ. 

Ние   сме   лекарите на "първия 
контакт"- организатори и координато-
ри на цялата  система на здравеопазва-
не, уравновесени, конструктивни, 
делови, винаги адекватно реагиращи 
на промените. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме ви информация за предстоящите мероприятия по продължаващо медицинско обучение на 
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) за 2009 г. 

I. ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ:
 1. Ще се провеждат в съботни дни.
 2. Времетраене - целодневни.
 3. Заявка за участие, за оформяне на предварителната програма - 25-30 дни преди събитието
 4. При всяко мероприятие НСОПЛБ изпраща поименно покани по пощата до ОПЛ от определения регион. 
Използват се електронни медии и други начини за допълнително информиране.

Освен тях, ще бъде организирана и 

II. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
Имаме готовност за организиране на традиционната Годишна конференция на НСОПЛБ, но окончателно решение за 
нейното провеждане ще бъде взето, съобразно икономическата обстановка в страната ни, обстоятелство, свързано 
със световната икономическа криза.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ (лекции, workshop и други инициирани индивидуално от фармацев-
тични фирми):
Тази година ще бъдат проведени и индивидуални дейности по Продължаващо медицинско обучение по конкретни 
теми, в по-малки населени места, за по-малък брой колеги . Тези събития няма да бъдат целодневни, ще включват 
две до три теми и ще са предимно вечерно време.
 1. Ще се провеждат в работни дни.
 2. Времетраене - до 3 часа. Примерен начален час - 18,30.
 3. Място на провеждане - по-малки населени места с очаквано участие на 20 до 50 ОПЛ.
 4. Това е възможност за участие на фармацевтични фирми като самостоятелен спонсор.

Ще ви бъдем благодарни, след получаване на графика, до 10 февруари 2009 г. да планирате и посочите мероприя-
тията, в които бихте искали да участвате, като изпратите мейл на: congress_assist@abv.bg 

За контакти и заявки за участие: 
congress_assist@abv.bg,  Станислава Бъчварова (0886 735 656, 0885 539 471) и Мая Павлова  (0897 927 169)
За допълнителна информация:  
Лора Сарандева, Връзки с обществеността на НСОПЛБ (088 66 145 89 и 02/868 28 94)

Планирани са 8 (осем) мероприятия, 
които ще се проведат от месец март до 
месец декември 2009 г.

ГР. ДУПНИЦА 21 ФЕВРУАРИ 2009 Г. 

ГР. ПЛЕВЕН 21  МАРТ 2009 Г. 

ГР. ТЪРГОВИЩЕ 25 АПРИЛ 2009 Г. 

ГР. БУРГАС 16 МАЙ 2009 Г. 

ГР. ВРАЦА 13 ЮНИ 2009 Г. 

ГР. ХАСКОВО 05 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. 

ГР. СЛИВЕН 03 ОКТОМВРИ 2009 Г. 

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 31 ОКТОМВРИ 2009 Г. 

 


