Kнигата „РЪКОВОДСТВО НА ЛАРИНГЕКТОМИРАНИЯ“ ще
бъде представена благотворително в Бургас
Четвъртък, 25 Ноември 2021

Асоциацията на оториноларинголозите от Югоизточна България(АОРЛЮБ), с подкрепата на Община
Бургас, Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ Бургас и РК на БЛС Бургас организира публично
представяне на РЪКОВОДСТВО НА ЛАРИНГЕКТОМИРАНИЯ от д-р ИцхакБрук(САЩ). Изданието на
български език е резултат от съвместната работа на автора, преводача на българското издание доц. д-р
Димитър Пазарджиклиев и председателя на АОРЛЮБ Проф.д-р Валентин Стоянов, който е и
преподавател в Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ Бургас. Събитието ще се състои на 01.12.2021,
сряда от 18:00 часа в Регионална библиотека, гр. Бургас като реверанс на организаторите към всички
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бургазлии в навечерието на празника на града,както и към студентите, чийто празник също наближава.
Асоциацията на оториноларинголозите от Югоизточна България е създадена през 2015 година и е
регистрирана като СНЦ по законите на РБългария. Нейни цели са професионалното усъвършенстване на
лекарите по УНГ болести в региона, подпомагане на тяхната научна и практическа дейност, както и
подкрепа за нуждаещите се от съвет, препоръка или напътствия пациенти. За краткото време на своето
съществуване Асоциацията е провела 8 научно-практически конференции, с участието на водещи
лектори от страната и е дала възможност за изява на млади лекари, в т.ч. и от гр.Бургас. С издаването
на книгата „РЪКОВОДСТВО НА ЛАРИНГЕКТОМИРАНИЯ“ се слага началото на ефективно подпомагане на
пациенти, преживели тежка операция по повод рак на ларинкса и техните близки в първите дни,
седмици и месеци след хирургичното лечение. Разбира се, тя няма да се продава, а ще се предлага
абсолютно безплатно на всички, за които е предназначена. Това е и изричната договорка с автора д-р
Брук, който предостави безплатно авторските права за българското издание. Книгата бе представена
на 15.национален конгрес по УНГ в началото на м.ноември т.г. и бе посрещната с изключителен интерес
от всички лекари, участващи в него. Амбицията на асоциацията е със средства на приятели и
спомоществователи да имаме възможност да подготвим и следващо издание, насочено към нуждите на
пациентите.
Заб.: Биографични бележки за д-р Брук има на последната корица на изданието
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