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С финансовата подкрепа на Министерство на образованието и науката съгласно 

Споразумение ДО1-154/28.08.2018/„Научна Инфраструктура по Клетъчни 

Технологии в Биомедицината (НИКТБ)“ от Националната пътна карта за научни 

инфраструктури 2017-2023 (НПКНИ)  

 

 

ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 

„ИН ВИТРО АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДИМИТРОВ” 

9-10 ДЕКЕМВРИ 2018  ГР. СОФИЯ 

 

 

ТЕМА; „Възраст и репродуктивно здраве“ 

ПЪРВИ ДЕН - 9.12.2018 /НЕДЕЛЯ/ 

 

11:00 ОТКРИВАНЕ – приветсвени думи от Д-р Йосиф Димитров – управител и 

основател на „Инвитро АГ МЦ Димитров”  

Д-р Йосиф Димитров – За работата на медицинския център през годините и 

презентация на тема „Възраст и репродуктивно здраве“ 

11:30 доц. Пламен Тодоров – За връзката между научните звена, научните 

открития и пътя на въвеждането им в практиката. 

 

12:00 Кафе пауза 

 

12:30 Цветомира Тодорова – От пионерите към младите в професията. Ролята на 

браншовите организации в развитието и обучението на младите кадри и АРТ в 

България 

 

13:00 Акушерки Соня Лозанова – Подготовка на пациентите за АРТ процедура, 

инвазивни манипулации и следоперативна грижа. 
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13:30 Обяд 

 

14:30 Запознаване на гостите и официалните лица със звената на 

медицинския център 

 

  

          - За проследяване на менструалния цикъл 

 - Биологична лаборатория 

 - Криобанка 

 - Банка за стволови клетки 

 

15:00 Време за свободно задаване на въпроси към специалистите на Инвитро 

АГ център Димитров. 

ВТОРИ ДЕН - 10.12.2018 /ПОНЕДЕЛНИК/ 

След предварителна регистрация и желание 

 

10:00 – Посрещане в централното фоайе на предварително записаните 

групи,които могат да проследят детайлно процедурите и пътя на създаването 

на нов живот. (групи от по трима души) 

 

График на посещенията: 

 

Посещение на Ембриологична лаборатория 10:00 до 10:15 ч 

Семинологична лаборатория от 10.15 до 10.30 ч. 

Операционна и други звена в клиниката – 10.30 до 11 ч. 

 

11:00 – Посрещане на втора група от желаещи 

 

График на посещенията: 

 

Посещение на Ембриологична лаборатория 11:00 до 11:15 ч 

Семинологична лаборатория от 11.15 до 11.30 ч. 

Операционна и други звена в клиниката – 11.30 до 12 ч. 
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График на посещенията: 

 

Посещение на Ембриологична лаборатория 12:00 до 12:15 ч 

Семинологична лаборатория от 12.15 до 12.30 ч. 

Операционна и други звена в клиниката – 12.30 до 13 ч. 
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