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СОИБОМ обединява усилията на общопрак-
тикуващи лекари, обучители и изследователи  за 
издигане на престижа на специалността обща/
фамилна медицина в България, чрез стимулира-
не на научно-изследователската работа и прила-
гане на научните постижения в областта. 

Научните срещи обучения, се провеждат два 
пъти годишно и създават уникална възможност 
за обсъждане на проблеми в сферата на обща-
та медицинска практика както в България, така 
и в международен контекст. СОИБОМ промотира 

научно-изследователската дейност на семейни-
те лекари и има за цел да подпомогне младите 
колеги, избрали да практикуват обща медицина.

На 30.09-02.10.2016 г. Сдружение на обучи-
телите и изследователите в България по обща 
медицина проведе „V НАУЧНА СРЕЩА – ОБУЧЕ-
НИЕ НА СОИБОМ: ПЪТЯТ НА ПАЦИЕНТА – ДЕ-
ЦАТА В ОБЩАТА ПРАКТИКА.

Тематика бе избрана с мисъл за бъдещето, 
предвид съществената роля на общопрактикува-
щите лекари в промотирането на здравословен 

Научни прояви
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начин на живот и превенция на заболяванията от 
най-ранна детска възраст.

Събитието бе оценено и подкрепено от коле-
ги от цялата страна, което е предпоставка за по-
добряване на грижите за децата и утвърждаване 
на специалността "Обща медицина". 

Гост-лектор бе председателят на Европей-
ската организация на общопрактикуващите лека-
ри за изследвания – EGPRN, проф. д-р Мехмет 
Унган.

Конференцията премина ползотворно, в при-
ятелска атмосфера и провокира задълбочени 
дискусии по проб лема.

Повече информация за дейността на СОИБОМ 
може да получите на сайта на организацията – 
www.soibom.org

 

На 02-06.11.2016 г. в РИО ДЕ ЖAНЕЙРО, БРАЗИЛИЯ се проведе 
ХХІ КОНФЕРЕНЦИЯ на СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ – WONCA WORLD

СОИБОМ е пълноправен член на Световната 
организация WONCA и за първи път България 
бе представена в позицията на член на борда по 
време на заседанията на Съвета на организацията.
На конференцията бяха представени новостите в 
науката и практиката, като срещата бе оценена и 
подкрепена от над 5000 ОПЛ, от над 150 страни.
СОИБОМ има удоволствието да бъде домакин на 

срещата на борда на Световната организация на общопрактикуващите лекари WONCA, която ще се 
проведе на 17-19.02.2017 г. в ХОТЕЛ РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ, съвместно с „6-та НАУЧНА СРЕЩА – 
ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ: ПЪТЯТ НА ПАЦИЕНТА С ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ДИАГНОСТИЧНО, 
КОМУНИКАТИВНО И ТЕРАПЕВТИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО – МОДУЛ I”. Домакинството бе 
постигнато след дългогодишно участие на български ОПЛ в международни форуми и в конкуренция с 
други кандидатури.

Повече информация за дейността на СОИБОМ може да получите на сайта на организацията – www.
soibom.org

Доц д-р Радост Асенова, дм
Председател на СОИБОМ


