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Откриване на Първата национална 

научна конференция по трудова 

медицина, работоспособност и 
безопасност при работа от Проф. д-р 

Невена Цачева, дмн, първи ръководител 

на първата и единствена катедра по 

Трудова медицина в България и 

Председател на  Българското академично 

дружество по трудова медицина  - 

15.05.2015г., София хотел Балкан; 

Делови президиум на 

Конференцията: 

Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, 

дмн – Създател и Декан на 

Факултета по обществено здраве,  

Д-р Иван Иванов, дм  - СЗО,  

Департамент Обществено здраве, 

Социални и екологични здравни 

детерминанти, ръководител екип 

„Трудова медицина”,  

Д-р Галинка Павлова, Зам. 

председател на БЛС, 

Д.ик.н. Янка Такева, Председател на 

Синдиката на българските учители 

Г-н Георги ГЬОКОВ  - Зам. 

председател на Комисията по труда, 

социалната и демографската 

политика в 43 НС  

Д-р Адам Персенски  - Зам. 

министър на здравеопазването  

Проф. д-р Веселин Борисов, дмн 
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Първи има думата основният 

организатор на Първата национална 

научна конференция по трудова 

медицина, работоспособност и 

безопасност при работа, Ректорът на 

Медицински Университет Акад. 

проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн, 

който подчерта факта „Както 

Университетът е първи между 

първите в страната, така  естествено 

е създадената в МУ София, катедра 
по „Трудова медицина” да е първата 

у нас“. Той изтъкна необходимостта 

от академично обучение на 

бакалаври и магистри по трудова 

медицина и работоспособност за 

целите на контрола, практиката и 

профилактиката, както и за 

научното развитие на превантивната 

медицина в България и пожела 

следващата конференция да е с 

повече международни участници. 

 

Поздравления и пожелания за успех 

на конференцията  поднесе Зам. 

председателят на Комисията по 

труда, социалната и демографската 

политика в 43 НС г-н Георги 

Гьоков. 

Слова произнесоха и Почетния 

Ректор на Медицински университет 

София,  Акад. Владимир Овчаров, 

Зам. председателят на БЛС, Д-р 
Галинка Павлова и Председателят 

на Акредитационния съвет при БЛС, 

Д-р Юлиан Йорданов. 

 

По време на конференцията, за 

съществен принос при 

утвърждаване на школата по 

трудова медицина като неотменна 

част от общественото здраве, 

почетен знак, почетна грамота и 
почетно членство в Българското 

академично дружество по трудова 

медицина, получи създателят и 

декан на Факултета по обществено 

здраве, Проф. Д-р Цекомир 

Воденичаров. 
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Участниците в Първата национална 

научна конференция по трудова 

медицина, работоспособност и 

безопасност при работа са магистри 

по трудова медицина и 

работоспособност, докторанти в 

катедрата по Трудова медицина, 

Ръководители и Управители на 
Служби по трудова медицина от 

цялата страна, студенти – 

кръжочници от студентската секция 

по трудова медицина, професори, 

доценти и преподаватели от 

Медицинските университети в 

страната, от НСА, от 

Химикотехнологичния и 

Металургичен университет, които 

взеха активно участие с доклади в 

пленарните сесии, в дискусиите, 

презентираха изложените над 50 
постери и така академичната 

общност се обогати с нови идеи и 

възможности за опазване и 

укрепване на здравето на работната 

сила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


