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Център за майчино и 
детско здраве Сливен

31 юли, пoнеделник
10:00 ч., залата на Регионална здравна инспекция, гр. Сливен, ул. Пейо Яворов №1, ет. 2  
Откриване на Световната седмица на кърменето с лекция на тема “Основи на кърменето. Избягване и 
преодоляване на често срещани трудности”
1 август, вторник 
10:00 - 14:00 ч., Консултации на родилки в родилните отделения на  МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД , 
МБАЛ „Х.Димитър“ ООД и СБАЛАГ „Ева“ ЕООД гр.Сливен 
Консултациите ще бъдат извършвани от патронажните сестри и акушерки към Център за майчино и 
детско здраве Сливен 
11:00 ч., Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология “Ева” ЕООД 
гр.Сливен  
Лекция на тема “Основи на кърменето. Избягване и преодоляване на често срещани трудности”, лектор - 
Елена Гвоздейкова, Ла Лече Лига Сливен 
2 август, сряда 
10:00 ч., залата на Многопрофилна болница за активно лечение “Х. Димитър” ООД гр. Сливен 
Лекция на тема “Основи на кърменето. Избягване и преодоляване на често срещани трудности”, лектор - 
Елена Гвоздейкова, Ла Лече Лига Сливен 
3 август, четвъртък 
10:00-16:00 ч., Открити врати за бременни и кърмещи жени в Център за майчино и детско здраве 
Сливен, ул.“Стефан Караджа“ №2, /ДКЦ-2 партер/ 
Консултациите ще бъдат извършвани от патронажните сестри и акушерки към Център за майчино и 
детско здраве Сливен. 
18:00 ч., Градска градина Сливен, при паметника на майката с детето 
Среща с тема “Често задавани въпроси за кърменето”
4 август, петък 
10:00 ч., залата на Регионална здравна инспекция, гр. Сливен, ул. Пейо Яворов №1, ет. 2,  
Закриване на Световната седмица на кърменето с лекция на тема “Захранване и отбиване на детето”
Събитията са организирани съвместно от Регионална здравна инспекция-Сливен, Ла Лече Лига и Център за майчино и детско здраве.


