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Център за майчино и 
детско здраве Сливен

29 юли, неделя
17:00 - 18:00 ч., книжарница Хеликон, гр. Сливен, ул. “Цар Освободител” №28
Представяне на книгата “Всичко за кърменето” и среща с автора Христина Янева - Хедра, организирано от 
Център за майчино и детско здраве Сливен 
31 юли, вторник
9:00 - 10:00 ч., Консултации на родилки в родилното отделение на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД
Консултациите ще бъдат извършвани от патронажните сестри и акушерки към Център за майчино и детско 
здраве Сливен със съдействието на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД
1 август, сряда 
10:30 ч., залата на Регионална здравна инспекция, гр. Сливен, ул. Пейо Яворов №1, ет. 2
Откриване на Световната седмица на кърменето с прожекция на филма “Гърдата е най-доброто”, 
организирана от РЗИ - Сливен
Филмът “Гърдата е най-доброто” се издава на DVD по инициатива на варненския клон на НАПК. Издаването на диска на български 
език е осъществено с финансовата подкрепа на Посолство на Кралство Норвегия в България и UNICEF-България.
13:00 - 15:00 ч., Консултации на родилки в родилното отделение на СБАЛАГ „Ева“ ЕООД гр.Сливен  
Консултациите ще бъдат извършвани от патронажните сестри и акушерки към Център за майчино и детско 
здраве Сливен със съдействието на СБАЛАГ „Ева“ ЕООД гр.Сливен
2 август, четвъртък 
13:00 - 16:00 ч., Консултации на родилки в родилното отделение на  МБАЛ „Д-р Иван Селимински“
Консултациите ще бъдат извършвани от патронажните сестри и акушерки към Център за майчино и детско 
здраве Сливен със съдействието на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“
3 август, петък 
09:00-16:00 ч., 044 410 431 - открит телефон “Често задавани въпроси за кърменето” към Център за майчино и 
детско здраве Сливен
6 август, понеделник 
10:30 ч., гр. Сливен, градинката до катедрален храм “Св.Димитър” (скамейките моливи) 
Среща - дискусия с тема “Често задавани въпроси за кърменето”, организирана от Ла Лече Лига, РЗИ - Сливен, 
Център за майчино и детско здраве и със съдействието на Община Сливен
7 август, вторник 
10:30 ч., гр. Нова Загора, Градска градина 
Среща - дискусия с тема “Често задавани въпроси за кърменето”, организирана от Ла Лече Лига, РЗИ - Сливен, 
Център за майчино и детско здраве и със съдействието на Община Нова Загора
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