
НСОПЛБ

Годишна национална
конференция на ОПЛ

Интерклас ООД 
телефони: 02 9866687, 02 9880138, 0888931004
e-mail: interclass@dir.bg
www.interclass.dir.bg

За настаняване и резервации:

1407 София, бул.”Н. Й. Вапцаров” N  17-21, ет.2, ап.5
моб.тел.  0886 614 589 Лора Сарандева
тел./факс 02/868 28 94, 

  

Централен офис на НСОПЛБ:

10-11 октомври 2008
Подробна информация ще намерите на електронната ни страница

e-mail: nsoplb@mail.bg 

http://www.nsoplb.com

Платинен спонсор 



 
  

Диагностика и срокове за лечение на най-често срещаните  хирургически заболявания в детската възраст
   Кога кашлицата в детска възраст изисква особена грижа?
  Тревожни и депресивни състояния. Ефективно приложение на антидепресанти
  Наистина ли е затруднен достъпът до ОПЛ? Представително проучване
  Комуникативни умения - работа с трудни пациенти
  Стресът сред ОПЛ. Техники за преодоляване
  Неправилни маточни кръвотечения 
  Най-често срещани дерматити в общата медицинска практика
  Съвременна възможност за корекция на атерогенния  „липиден” риск
  „Ръководство за поведение на ОПЛ при артериална хипертония” и неговото приложение. Проучване на НСОПЛБ

 ДИСКУСИЯ - ОСЕМ ГОДИНИ ПИМП – ВРЕМЕ ЗА КАЧЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГА,
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България 
    Ви кани на Годишна национална конференция на тема: 

на 10-11 октомври 2008 г.  в гр. Пловдив, в салона на кино „Гео Милев” (ул.”Васил Априлов” №3)

 

Лектори: 

“ОБЩАТА МЕДИЦИНА - МЕДИЦИНА ЗА ВСИЧКИ, НО НЕ ЗА ВСЕКИ”

Разнообразната научна програма включва теми от различни области на общата медицинска практика.

В обявената дискусия ще обсъдим развитието на Общата медицина през изтеклите 8 години - 
какво е направено, какво предстои, как трябва да защитаваме интересите си.

Конференцията ще завърши с връчване на приза „Семеен лекар на годината” и пълна с изненади 
    заключителна вечер в ресторанта на хотел ”Лайпциг”.

ТАКСА УЧАСТИЕ - 30 лв. (осигурява материали, кафе-паузи, празнична вечеря)  Доц. д-р Бл. Пехливанов, Доц. д-р М. Бошева, Д-р Г. Матеев, Д-р Т. Тодоров, Д-р В. Станев, Проф. д-р А. Киряков и другиМероприятието носи кредитни точки от БЛС. 

Регистрация - от 10:00 ч. на 10 октомври. Начало 13:45 ч. в петък и 9:30 в събота
Основни акценти: 

Програма 

 За да придобиеш знание, всеки ден прибавяй по нещо. За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо          Изкуството на медицината се състои от три елемента:болест, болен и лекар.    
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