
Уважаеми колеги,
Обучението ще се проведе на 01.12.2018 година в гр. Пловдив 
в Аудиториен комплекс на Медицински университет Пловдив 
https://mu-plovdiv.bg/za-nas/razgledai-mu-plovdiv/auditoren-kom-
pleks/.
Акушерките ще получат точки по Единна Кредитна Система на 
БАПЗГ.

Програма на обучението: 01.12.2018 г.

9:00 ч. - 10:00 ч. - Регистрация

10:00 ч. - 10:45 ч. - Захранване на бебето. Хранене на детето- 

Лектор: д-р Мария Русинова - диетолог, директор "Банка за 

майчина кърма" и кухня за хранене на деца в яслена възраст в 

София;

10:45 ч. - 11:00 ч. - Дискусия

11:00-11:45 ч. - Технологична обработка на храните. Как да 

подбираме хранителните продукти важни за здравословното 

хранене. Как да запазим полезните хранителни вещества при 

обработка на хранителните продукти.

Лектор: инж. Маргарита Станоева - технолог по хранене, 

преподавател в ПГТ "Алеко Константинов" гр. Банкя.

11:45 - 12:00 ч. - Дискусия

12:00 - 13:30 ч. - Обедна пауза

13:30 - 14:15 ч. - Хранене на бременната жена и родилката. 

Хранене по време на бременност при майки с придружаващи 

други здравословни проблеми / диабет, проблеми със 

щитовидната жлеза, наднормено тегло, храносмилателни 

проблеми и повръщане, и др.

Лектор: акушерка Тонка Попова - преподавател в МУ Плевен, 

със спецализация "Хранене"

14:15 - 14:30 ч. - Дискусия

14:30 - 15:15 ч. - Холистичен подход при храненето. 

Специфични нутриенти подкрепящи здравето през 

бременността. Връзката на емоциите и физическото тяло. 

Лектор: Десислава Ангелова - клиничен нутрициолог, 

натуропат, специалист по холистична и вибрационна 

медицина. Преподавала в института на Барбара Рен в Лондон. 

15:15 - 15:30 ч. - Дискусия

15:30 ч. Закриване на форума

Условия за участие в обучението и такси участие:

1. Акушерки членове на АБА - 10 лв.

2. Акушерки не челнуващи в АБА - 30 лв.

3. Медицински и др. специалисти - 30 лв.

4. Майки с деца и бременни - 10 лв.

5. Ткаса участие заплатена в семинарния ден - 40 лв.

Заявка и потвърждаване на участие до 27.11.2018 год. 

Заплащане на такса участие до 27.11.2018 год.

по сметка на АБА:

Първа инвестиционна банка

IBAN:№BG47FINV91501215385515

BIC:FINVBGSF Алианс на българските акушерки

Основание за плащане: Обучение "Хранене"

Заявката за участие след плащането се потвърждава с Три 

имена, телефон за контакт и месторабота на e-mail: midwives-

bulgaria@abv.bg

ОЧАКВАМЕ ВИ!

             
                      АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ организира обучение на тема 
           “Хранене” с акценти: захранване на  бебето, хранене на детето, и хранене на 

    бременната и кърмеща майка. Холистичен подход и здравословно хранене.


