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НА ИЗЛОЖЕНИЕ "ЗОНА ЗДРАВЕ": Стотици минаха на преглед със съдов доплер
в. Труд Стр. 25
Стотици бургазлии минаха на консултация с лекарите от Многопрофилната болница за активно
лечение (МБАЛ) в Бургас по време на изложението "Зона Здраве". Особено голям бе интересът към
доплеровото изследване на крайници - безвреден метод за диагностициране на проблеми с
кръвоносните съдове. То бе извършвано от д-р Борислав Тръпчев - съдов хирург.
Акушерките на МБАЛ-Бургас демонстрираха на място обучение по първи грижи за новороденото, а
специалисти от отделенията по "Неврохирургия", "Уши, нос и гърло" и "Неврология" консултираха
всеки желаещ.
МБАЛ-Бургас предложи разговор с различни медицински специалисти. Десетки бяха и желаещите да
дарят кръв при екипа на отделението по "Трансфузионна хематология", съобщиха от бургаската
болница. На изложението вчера имаше голям интерес и към консултациите с психолог и логопед от
Центъра за майчино и детско здравеопазване.
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