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Общопрактикуващият лекар – реална ситуация и мотивация за работа
Антибиотична чувствителност на клинично значими изолати Klebsiella 

pneumoniae, изолирани от пациенти, хоспитализирани  
в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, 2014-2017 г.

Проспективно проучване върху разпространението на цитомегаловирусна 
инфекция при бременни

Фетален алкохолен синдром: научни факти и вярвания
Диагностични биомаркери и прогностични модели при пациенти с цироза
Икономическа оценка на CDK 4/6 инхибиторите за лечение на HR+/HER2–  

локално авансирал или метастатичен рак на млечната жлеза
Психоемоционален статус при пациенти с метаболитен синдром – роля  

на семейството и обществото за овладяване на заболяването
Миокарден инфаркт при млади пациенти с повишен риск от тромбоза –  

ДНК анализ
Хълцането – невинно до доказване на противното
Фамилна средиземноморска треска – кога да мислим за нея?
Здраве и здравно поведение на общопрактикуващите лекари
Оценка на факторите за клиничното протичане и ефекта от лечението  

на болни с ревматоиден артрит
Лечение на малигнен меланом на кожата 
Основната епидемиологична парадигма в контекста на вирусен хепатит С. 

Част I. Биологична компонента на епидемичния процес. Причинител,  
източници на инфекция и резервоар в обществото

 сдружение на обучителите и изследователите  
в българия по обща медицина

съвместно с

  българска лига по Хипертония 
организират 

XI научна среща – обучение на соибом, 
която ще се проведе от 27 до 29 септември 2019 г.,  

в хотел метрополитан – софия

тематиката на срещата е: 
 ПЪТЯТ НА ПАЦИЕНТА СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

– ДИАГНОСТИЧНО, КОМУНИКАТИВНО И ТЕРАПЕВТИЧНО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО – моДУл II.

В рамките на срещата соиБом ще е домакин
на 

 еВропеЙсКата аКаДемия на оБУЧители  
по оБЩа/семеЙна меДиЦина 

организацията събира обучители от 40 страни, с основна цел поддържане на високи стандарти 
в първичната медицинска практика чрез насърчаване на обучението по дисциплината на 
студентско и следдипломно ниво, както и поддържащото обучение по обща медицина. 
EURACT анализира състоянието на обучението на общопрактикуващите лекари, представя 
Препоръки за обучението, организира курсове за обучителите по обща медицина. 
предстоящата среща е част от поредицата събития, които соиБом организира с цел 
утвърждаване на общата медицина на национално ниво, в съизмеримост и сътрудничество с 
лекарите от първичната медицинска практика в международен план. 
през февруари 2017 г. соиБом бе домакин на Борда на сВетоВната орГаниЗаЦия 
на семеЙните леКари, регион европа (WONCA Europe).
предстоящата ДисКУсия по проБлемите на оБУЧението по оБЩа меДиЦина 
на стУДентсКо и слеДДипломно ниВо ще се проведе на 28.09.2019 г. от 9:00 до 
11:00 часа в хотел Метрополитан – софия.
Допълнителна информация за соиБом и самата среща може да получите на сайта на 
организацията – www.soibom.org 
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