
СЪБИТИЯ НА НЦОЗА В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА 

ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 

 

17 май 2021 г. – СПОДЕЛЯНЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ ЗА ЗДРАВЕТО 

13:00 – 15:00 ч. – Можете да се запознаете с информационния материал „Как да се 

справим с дезинформацията онлайн, свързана със здравето?“ на гл. ас. Татяна 

Каранешева, дм, и статията „Дезинформацията онлайн и предизвикателствата за 

общественото здраве“, публикувана в „Българско списание за обществено здраве“ на 

НЦОЗА. 

 Предоставена е възможност за получаване на допълнителна информация по темата и за 

задаване на въпроси, свързани с нея, на имейл: t.karanesheva@ncpha.government.bg, 

както и на тел. 02 8056 274.  

18 май 2021 г. – НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ  

Интервю за БТА на доц. Красимира Костадинова, дм, началник отдел „Детско и 

младежко здраве“ на тема „Влияние на пандемията от COVID-19 върху психичното 

здраве и развитие на децата у нас“ 

20 май 2021 г. - ВСИЧКИ ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ  

13:00 – 14:30 ч. – Можете да се запознаете с информационните материали на доц. д-р 

Тери Врабчева от отдел „Храни и хранене“: „Плесени, микотоксини и климатични 

промени“; „Климатичните промени в Европа и разпространението на микотоксините“; 

„Продоволствената сигурност и безопасност на храните и климатичните промени“. 

Предоставена е възможност за получаване на допълнителна информация по темата и за 

задаване на въпроси на имейл: t.vrabcheva@ncpha.government.bg, както и на тел. 02 8056 

391.  

 

21 май 2021 г. – ЗДРАВЕ ЗА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 

10:30 – 12:00 ч. – доц. Красимира Костадинова, дм, началник отдел „Детско и 

младежко здраве“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ организират онлайн 

форум на тема „Подобряване на майчиното и детско здраве в ромска общност“. 

Дискусията ще е посветена на политиките за подобряване на здравето на бременните 

жени, майките и децата в ранна възраст, с фокус върху достъпа до качествени здравни 

грижи и услуги за семействата от уязвими групи. Форумът ще се проведе онлайн на 

адрес: 

https://us02web.zoom.us/j/88117422122?pwdcTFiSUFyZXNLSFpqdlVaN1FUT04ydz09. 

Програмата на събитието може да намерите тук: 

https://ncpha.government.bg/images/___NCPHA/__News/2021/21-May-2021-forum-

EUPHW.pdf 

11:00 ч.  - на онлайн семинар проф. д-р Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и 

хранене“ в НЦОЗА, ще представи темата за ролята на витамин D за поддържане на 

здравето в условията на COVID-19. Доц. д-р Лалка Рангелова ще изнесе презентация на 

тема „Здравословно хранене на бременната и кърмеща жена“. В рамките на събитието 

https://ncpha.government.bg/bg/public-health-publications-menu/2021-05-12-bg-kak-da-se-spravim-s-dezinformaciyata-onlajn-svurzana-sus-zdraveto
https://ncpha.government.bg/bg/public-health-publications-menu/2021-05-12-bg-kak-da-se-spravim-s-dezinformaciyata-onlajn-svurzana-sus-zdraveto
https://ncpha.government.bg/images/___NCPHA/__Publications/_Journal_BgJournalOfPublicHealth/BGJPH_2020/Diskussion-1-1-2020.pdf
https://ncpha.government.bg/images/___NCPHA/__Publications/_Journal_BgJournalOfPublicHealth/BGJPH_2020/Diskussion-1-1-2020.pdf
mailto:t.karanesheva@ncpha.government.bg
https://ncpha.government.bg/bg/enveroniment-and-health-risk-publications-menu/mold-mycotoxins-climate-20210209
https://ncpha.government.bg/bg/enveroniment-and-health-risk-publications-menu/mold-mycotoxins-climate-20210209
https://ncpha.government.bg/bg/enveroniment-and-health-risk-publications-menu/2019-3
https://ncpha.government.bg/bg/enveroniment-and-health-risk-publications-menu/2021-04-27-bg-prodovolstvenata-sigurnost-i-bezopasnost-na-hranite-i-klimatichnite-promeni
https://us02web.zoom.us/j/88117422122?pwdcTFiSUFyZXNLSFpqdlVaN1FUT04ydz09%20
https://ncpha.government.bg/images/___NCPHA/__News/2021/21-May-2021-forum-EUPHW.pdf
https://ncpha.government.bg/images/___NCPHA/__News/2021/21-May-2021-forum-EUPHW.pdf


ще бъдат давани отговори на въпросите на участниците. За повече информация: 

http://reynbg.com/bg/. 
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