


Уважаеми колеги, партньори и приятели,

Имаме удоволствието да ви поканим на XIII-та Национална практическа 
конференция на тема „Новости в детското хранене“, която ще се проведе в 
периода 24-26 март 2023г., в Kings Valley Medical & Spa, Казанлък.

Поставяйки здравето и безопасността на първо място, конференцията 
ще се състои присъствено при спазване на всички актуални за страната 
противоепидемични мерки.

Водещи специалисти ще представят най-новото в детското хране и други 
актуални теми в педиатрията. Очакваме новости от фармацевтичната 
индустрия и интересни дискусии. 

Ще обменим опит, нови идеи, ще създадем нови партньорства!
Нека заедно продължим напред!
Очакваме ви!

С уважение,
УС на НСПСИП
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ПРОГРАМА

24 МАРТ (петък) 2023
След 15.00 ч.     Настаняване
15.00 – 18.00        Регистрация
19.00 – 22.00      Вечеря в ресторант Тракия

25 МАРТ (събота) 2023
07.30 – 09.00       Закуска в ресторант Тракия
08.00 – 12.00      Регистрация

09.00 – 09.20      Откриване на конференцията в зала Дамасцена 
09.20 – 11.00      Първа сесия  - модератор проф. Веселка Дулева
09.20 – 09.40      Хранителен статус на децата в България - национално проучване 2020г.,
                                     елемент от хранителната политика в България - 
                                     проф. Веселка Дулева, началник отдел “Храни и хранене”, НЦОЗА
09.40 – 11.00      Академия  NESTLE
                                     Отклонението от нормално телесно тегло като симптом на генетично   
                                     заболяване - д-р Олга Антонова, гл. ас. в Катедра по медицинска генетика
                                     към МУ-София
                                     Триадата: стил на привързаност, родителски компетенции, пълноценно детско
                                     хранене - гл.ас. д-р Екатерина Вълчева, д.м., специалист по детски болести и
                                     хигиена на детско - юношеска възраст
                                     Еволюция и синергия в света на адаптираното хранене - д-р Ивелина Герова, 
                                     Nestlé Nutrition
                                       Дискусия

11.00 – 11.30    Кафе пауза

11.30 – 13.00      Втора сесия - модератор доц. Лалка Рангелова
11.30 – 12.10      Симпозиум на NOBEL PHARMA
                                     Детската микробиота - до къде се простират знанията ни? - 
                                     проф. Ваня Герова
12.10 – 12.30      Рискови фактори за храненето на децата от 1 до 6
                                     години - последно национално проучване 2020 г  - 
                                     доц. Лалка  Рангелова, спец. хранене и диететика
12.30– 12.50      Функционална коремна болка при децата – 
                                     съвременен терапевтичен подход - 
                                     д-р Марлена Панайотова, д.м. , детски гастроентеролог в МБАЛ Тракия,
                                     Катедра по педиатрия при Тракийски университет - Стара Загора
12.50 – 13.00      Дискусия

13.00 – 14.00      Обяд в ресторант Тракия

14.00 – 20.00      Свободно време

20.00 –  01.00      Тържествена вечеря в зала Kings Valley Ballroom
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РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

членове на НСПСИП* – 50 лв
нечленове – 100 лв
фирмени представители – 100 лв

*Членството се удостоверява с платен членски внос за 2023г.

Какво е включено в регистрационните такси?
Достъп до научните сесии
Достъп до медицинската изложба
Материали на конференцията
Кафе паузи
Официална вечеря

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНE

Пакети с настаняване
На човек при единично настаняване – 600 лв
На човек при двойно настаняване – 415 лв

Пакетните цени включват:
Настаняване за две нощувки в периода на конференцията
Две закуски
Вечеря на 24 март
Обяд на 25 март
Пакетните цени не включват ДДС

Заявки за участие и хотелско настаняване, моля изпращайте 
до 28.02.2023 на e-mail: eventidea.bg@gmail.com
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ПЛАЩАНЕ

Регистрационните такси може да заплатите по банков път след 

получаване на фактура от НСПСИП или на място на регистрацията 

на конференцията. Пакетите с настаняване се заплащат авансово 

(преди конференцията) след получаване на проформа фактура от 

фирмата организатор – Ивентидея, изпратена на посочен от вас 

имейл адрес.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

ПЕТЯ НИКОЛОВА

ИВЕНТИДЕЯ ЕООД

+359 886 880 396

eventidea.bg@gmail.com
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