
 

 
 
 

 
УВАЖАЕМИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, 

  

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Юбилейната 

Двадесета Национална конференция за ОПЛ и педиатри с международно 

участие на тема „МЕДИЦИНАТА В ИМЕТО НА ДЕТЕТО“, която ще се проведе 

в хотел “Маджестик” - Слънчев бряг от 23.05 – 26.05.2019 г.  
 

I. Организатори на XХ-та Юбилейна Национална конференция на ОПЛ и 

педиатри с международно участие: 

Детска клиника към УМБАЛ „Александровска” 

Организационен комитет: 

Председател: проф. д-р П. Переновска  

Зам.-председател: д-р В. Исаев 

Секретар: доц. д-р Г. Петрова 

Технически секретар: д-р Д. Митева, ст.м.с. З. Викторова 
 

II. ЛЕКТОРИ:  

Водещи специалисти от различни области на медицината от страната и чужбина. 

Научни направления на Конференцията: 
 Гастроентерология, нефрология 

 Оториноларингология, офталмология 

 Пулмология 



 Неонатология 

 Кардиология, ревматология 

 Имунология, алергология 

 Случаи от клиничната практика 

 Хирургия 

 Неврология, неврохирургия 

 Генетика, дерматология 

 Ендокринология, онкохематология 

 Социална медицина 

 Здравни грижи 
 
III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА: 
 

1. Важни дати  
 Ранна регистрация за участие в Юбилейната XХ-та Национална конференция на 

ОПЛ и педиатри до 12 април 2019 г. 

 Късна регистрация за участие в Юбилейната XХ-та Национална конференция 

на ОПЛ и педиатри от 13 април до 17 май 2019 г. 

 Откриване на Юбилейната XХ-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри 

– 24 май 2019 г. – 09:00 ч.– хотел „Маджестик” – Конферентна зала. 

 Посрещане с „Добре дошли” на Юбилейната XХ-та Национална конференция 

на ОПЛ и педиатри – 24 май 2019 г. – 20:30 ч. – хотел „Маджестик”.  

 Начало на сесията на професионалистите по здравни грижи - 25.05.2019 г. - 

14:00 ч. 

 Закриване на Юбилейната XХ-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри 

– 25 май 2019 г. – 17:00 ч.  

 
IV. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 
 

Плащане на таксата за участие 
 

Участници 

до 12 април 2019 г. от 13 април до 17 май 2019 г. 
 

Професионалисти здравни грижи 
 

50 лева 60 лева 

Студенти  
 

30 лева 30 лева 



 
 
 
Таксата за участие включва: 
 Пълен комплект материали на ЮБИЛЕЙНАТА Двадесета Национална 

конференция за ОПЛ и педиатри 
 Достъп до изложбените площи 
 Удостоверение с кредитни точки от БАПЗГ 
 Участие в научните сесии 
 Коктейл “Добре дошли” – 24 май 2019 г. 
 Кафе-паузи на 24 май и 25 май 2019 г.  
 Обяд на 24 май и 25 май 2019 г.  

 

Можете да се запознаете с условията за участие в конференцията на следния 
линк:  
https://wasteels.bg/bg/congresno-subitie/yubileyna-dvadeseta-nacionalna-
konferenciya-za-opl-i-pediatri 

 
С уважение, 
Проф. д-р П. Переновска,     Здравка Викторова, 
началник на Детска клиника    старша медицинска сестра  
към УМБАЛ „Александровска”   на Детска клиника 
 
     
   
           
 
 


