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ПОКАНА
Уважаеми колеги,
От името на Управителния съвет на БПА имам удоволствието да ви поканя за участие в ХІV-тия
Национален конгрес по педиатрия. Той ще се проведе от 27 до 30 септември 2018г. в Боровец
(хотел Рила).
Националният конгрес по педиатрия е един от големите научни форуми у нас. В УС се обсъжда
възможността конгресът да се провежда на всеки две години. Досегашната практика да се
провежда на всеки три години, в контекста на бурния темп на развитие на медицинската наука,
е по-скоро не съвсем удачна практика. По-честото провеждане на конгреса ще предостави
възможност за обсъждане и вземане на решения относно злободневни проблеми на детското
здравеопазване. Нещо от което всички имаме необходимост. Надявам се решението да се
вземе от общото годишно събрание на БПА, което трябва да избере и нов УС на асоциацията.
Програмата на конгреса включва научни сесии, посветени на повечето медицински
специалности в педиатрията. Ще имате възможност да получите информация за последните
новости чрез фокус лекции, които ще се изнесат от наши и чуждестранни специалисти.
За първи път на наш конгрес ще се проведе дискусия върху детското здравеопазване с
участието на представители на Парламентарната комисия по здравеопазване. Предвидени
са и дискусии по проблемите на съвместната ни работа с професионалистите по здравни
грижи, среща с представители на неправителствени организации, които работят в областта
на детското здраве. Ще проведем и дискусия относно състоянието на продължаващото
медицинско обучение по нашата специалност. Отново ще обсъждаме и проблемите на
ранното детско развитие и необходимостта от повече инвестиции в този етап от развитието
на детето. По време на дискусиите ще има възможност за интерактивно участие, чрез
използването на съвременни технически средства.
Предвижда се богата постерна сесия - този път под формата на електронни постери.
Успоредно с конгреса ще се проведе и обучителен курс за млади специалисти, посветен на
важна тема от педиатричната практика.
Участниците в конгреса ще могат да общуват с представители на индустрията в рамките
на специализираната изложба на водещи компании в производството на медикаменти,
ваксини, медицински изделия и апаратура.
Надяваме се да създадем приятна обстановка за ползотворни междуличностни контакти на
участниците в конгреса.
Информация за конгреса, хотелското настаняване и таксите за правоучастие ще намерите
на интернет страницата на БПА – www.pediatria-bg.eu.
Нека си пожелаем успешен и ползотворен конгрес.
С уважение
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