
Покана за уебинар на тема 

"Covid-19 - истини и легенди" 

Дата: 14 януари 2021 г. 
Начало: 18:00 г. 

В деня на събитието ще получите линк за достъп към виртуалната стая на уебинара, 
както и кратки инструкции. 

…и подробно: 

Приятели, 
Дружина вярна-сговорна, 
 
Поредното издание от проекта на РеК София-Некстум – вторият уебинар на тема „Covid-19 – 
истини и легенди“  е само след няколко дни!  Организираме го за вас – Ротарианците и вашите 
семейства.   

Какво ли не чуваме на тази тема, но истината за истината и легендите около Covid-19 ще ни я 
кажат лектори с професионален авторитет, който не се нуждае от представяне. Навярно сте чували 
за тях - проф. Радка Аргирова, проф. Георги Момеков, като гост лектори, както и 
Ротарианците от нашия клуб – проф. Борислав Георгиев и доц. Любомир Киров. 
 
Каним ви да се присъедините към събитието. Втората ни среща е предвидена съвсем скоро: 

Дата: 14 януари 2021 г. 
Начало: 18:00 г. 
 
Ще имате възможността да задавате въпроси на лекторите след края на техните презентации. 
В деня на събитието ще получите линк за достъп към виртуалната стая на уебинара, както и 
кратки инструкции. 
 
Тук приложено ще намерите и програмата за уебинара на 14.01. 

Програмата за уебинарите, които ще се състоят на 04.02 и 25.02 2021 ще изпратим допълнително. 

  



 

Модератор

 

 

Проф. Борислав Георгиев 

Клиника по кардиология, 
Национална кардиологична 
болница, София 

Проф. Борислав Георгиев е специализирал 
кардиология при проф. Кун в гр. 
Билефелд, Германия. Професионалните 
му интереси са свързани с 
епидемиологията и профилактиката на 
ССЗ, лекарствената терапия, 
електрокардиологията и др. 

През 1998 г. е признат за автор на 15-то 
откритие на Република България. 
Удостоен е с награда за млад учен на XX 
Международен конгрес по 
електрокардиология. Носител е на награда 
SiemensElema AB, Young Investigators 
Award на Международния съвет по 
електрокардиология. Главен редактор е на 
сп. „Наука Кардиология“ и председател на 
Фондация „Академия-Кардиология“. 

Лектори 

 

 

Проф. Радка Аргирова 

Клинична лаборатория, сектор 
„Имунология и молекулярна 
диагностика“,  „Аджибадем 
Сити Клиник МБАЛ Токуда“ 

Проф. Радка Аргирова завършва МУ-
София, след което продължава 
обучението си в Институт по 
вирусология „Ивановски“ – Москва и 
придобива специалност по медицинска 
вирусология. Специализира в Институт 
по туморна биология, Фрайбург, 
Германия и в Северозападен 

  



университет Чикаго, САЩ и др. 

Професионалната дейност и 
дългогодишният опит на проф. 
Аргирова са посветени изцяло на 
вирусологията с акцент върху 
ретровирусите и най-вече вируса на 
СПИН, както на национално, така и на 
международно ниво.  

Проф. Аргирова е председател на 
Българското дружество по медицинска 
вирусология, зам.-председател на 
Хумболтовия съюз в България и 
председател на Националния 
Експертен Борд по вирусология към 
Българския лекарски съюз. 

  
 
 

 

 

  

Проф. Георги Момеков 

Катедра по фармакология, 
фармакотерапия и токсикология, 
Фармацевтичен факултет, 
Медицински университет, София 

Проф. Георги Момеков има специалност 
по клинична фармация. Областите, в 
които е съсредоточена работата му са 
експериментална противотуморна 
химиотерапия, фитофармакология и 
фитотоксикология, лекарство-доставящи 
системи, лекарствени взаимодействия с 
природни продукти и др. 

Има участие в над тридесет 
научноизследователски проекта. 
Изследователските екипи на два от 
проектите, в които участва са удостоени 
със „Signum Laudis pro Scientiae Meritis“ от 
СМН, МУ, София. Председател е на 
Българското научно дружество по 
фармация. 

  
 



 

 

Доц. Любомир Киров 

Председател на Национално 
сдружение на 
общопрактикуващите лекари в 
България 

Доц. Любомир Киров има придобити 
специалности по вътрешни болести и 
обща медицина. Преминал е всички 
нива на обучение по абдоминална, 
специална и интервенционална 
ехография, както и обучение в областта 
на семейното планиране. 
Доц. Киров е председател на 
Националното сдружение на 
общопрактикуващите лекари в 
България, вицепрезидент е на 
Асоциацията на лекарите по 
обща/фамилна медицина от 
Югоизточна Европа, зам.-председател 
е на Българското научно дружество по 
Обща медицина, секретар е на 
Международния борд за акредитация и 
организация на Продължаващо 
медицинско обучение, Франция. 
Преподава Обща медицина в 
Медицински факултет на СУ "Св. 
Климент Охридски", София. 

Очакваме ви! 
Covid-19 - истини и легенди 

Един проект на РеК София-Некстум и приятели  

 

  
Иван Батаклиев, PHF+4 

Президент на РеК София-Некстум  

Иларио Астинов, PHF+4 

ДГ на Д2482 за 2014-15 

 


