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Електронен бюлетин  на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ 

№1.08.01.2020 г. 

 

 

 

Световната здравна организация определи 2020 г. за 

Международна година на медицинската сестра и 

акушерката. 
 

Тези две медицински професии играят изключителна и жизненоважна роля, когато става 

дума за предоставяне на здравни услуги. Това са специалистите, които посвещават живота 

си на грижи за майките и децата, дават съвети за здравето, помагат на възрастните хора. 

Често те са не просто първите, но и единствените, които полагат грижи в общността. 

Световната здравна организация  реши това през май 2019-а по време на 72-та Световна 

здравна асамблея в Женева.  

СЗО съобщава, че за да бъде постигната една от големите цели – до 2030 г. да има 

универсално здравно покритие – светът се нуждае от още 9 000 000  сестри и акушерки. 
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„Медицинските сестри и акушерките са гръбнакът на всяка здравна система. Нашият призив 

е през 2020 г. всички страни да инвестират именно в тях и така да покажат своя ангажимент 

към здравето на всички“, казва генералният директор на СЗО, Теодрос Аданом Гебрейесус. 

„Ние трябва да гарантираме, че ще се справим с недостига при тези жизненоважни 

професии“, допълва още д-р Гебрейесус. 

От СЗО са убедени, че през следващата година държавите имат възможността да покажат 

колко много ценят медицинските сестри и акушерките си. А те от своя страна със сигурност 

ще постигнат повече и ще разгърнат талантите си, когато са подкрепени. 

Да се инвестира в тези професии е огромен принос към постигането на универсална здравна 

помощ. 

Важен акцент през годината на сестрите и акушерките е  възможността светът да научи 

повече за тяхната посветеност на болните и нуждаещите се, за професиите и трудностите и 

предизвикателствата. 

Източник: who.int 

 

 
 

Поздравителен адрес към акушерките 

от УС на Алианс на Българските Акушерки 

 

  

Приканвам всички акушерки през 2020 г. да ползват на своята ФБ страница символа 

на СЗО, на обединението ни в световен мащаб. 

 

Уважаеми колеги,  

 

С настъпването на Новата година нашия народ е съхранил едни от най-красивите 

празници за живота. С освещаването на водите на Богоявление 06 януари, след 

почитането на Йоан Кръстител и ритуалното окъпване на младоженците на 07 януари  

следва деня, в който ще се умият ръцете на тези, които посрещат живота. На 08.01 

празнуваме Бабинден. 

В последните 50 години сме позабравили ритуалите на нашите „баби“ и празнуваме на 

21 януари ден на родилната помощ. Хубаво е когато има повече празници, да има и 

повече поводи за радост и възможност да отдадем заслуженото уважение. 

2020 г. е специална за нас акушерките.  

СЗО определи 2020 за Международна година на медицинската сестра и акушерката.   

Важен акцент през годината е възможността светът да научи колкото е възможно 

повече за професията, за грижата за майката и бебето, за отговорностите, трудностите 
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и предизвикателствата. 

 

Очакваме през 2020 г. по призива на СЗО да се инвестира в тези професии. 

Разширяването на възможностите за практикуване на акушерската профeсия в 

пълния мащаб на компетентността, която се получава в 4 годишното медицинско 

образование ще бъде огромен принос към постигането на универсална здравна помощ. 

 

Мястото на акушерката не е само до родилката. Компетентността и медицинските 

услуги на акушерката  могат да се простира от момента на раждането, през пубертета, 

зрялата възраст и старостта на всяка жена. Ролята в превенцията на много 

заболявания, съхранението на репродуктивните възможностии, семейното планиране 

са  също  така от голямо значение. 

 

Алианс на българските акушерки е независима, доброволна и неполитическа 

организация с идеална цел за осъществяване на дейност в обществена полза. 

 

Основните цели на Алианса на българските акушерки са: 

 

- да работи за издигане на авторитета на българската акушерка сред 

обществеността, 

- да работи със законодателните органи и държавните институции за правно 

регулиране на акушерската професия според директивите на Европейския съюз, 

- да работи за въвеждане и на акушерския модел на грижа в Р. България, 

- да оказва подкрепа на бременната, родилката, новороденото и тяхното 

семейството. 

 

Инициативите, които предстоят в 2020 година са на всички посочени в целите нива. 

- Надграждащо обучение за акушерки в Летен семинар м. Юни и Академия за 

акушерки през м. Ноември. Както и обучение по Патронажна акушерска грижа по 

програми на ICM. 

- Продължава диалога с държавните институции с исканията поставени на 

протеста на 01.03.2019 г. в коалиция с останалите медицински специалисти. 

- Популяризиране на Акушерския модел на грижа в България и подкрепа на  

дейността на акушерките в отдалечените кътчета на страната, където е нарушено 

правото за равнопоставен достъп на здравни услуги. 

- Информационна кампания „Акушерките близо до майките“ съвместно с 

подкрепата на Общините в много градове. 

 

 

Уважаеми колеги, нашето място в здравната система е ясно, нашата роля и 

отговорност също. 

Промяната, която искаме зависи само от нас, от нашата активност, от желанието ни да 

се включим в акушерската общност и да направим усилието, което ще ни върне 

удовлетвореността от практикуването на акушерската професия. 

 

С уважение към професионализма на всички: 

Управителен съвет на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АУКШЕРКИ 
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Календар на събитията  ПРЕЗ 2020 г. организирани от или с 

участието на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ 
 

1. Девета Академия за акушерки 2020 г. – Пловдив, 6-8 Ноември; 

2. Четвърти Практически семинар по акушерство „Практиката през опита на 

практикуващите“– Несебър, 5-7 Юни; 

3. Бал на акушерките в чест на 2020 г. – обявена от СЗО  година на мед. сестри и 

акушерките  – София, 16 Май; 

4. Обучение „Млечно хранене и захранване на бебето“ – София,  Февруари; 

5. Обучение „ Патронажна акушерска грижа“ по програма на ICM: 
1. Русе 24-25.01.2020 

2. Пловдив – 08.02.2020 

3. Варна – 27-28.03.2020 

4. Търново – 07-08.05.2020 

5. Бургас – 04.06.2020 

6. Участие в Международни конференции 

- Истанбулски акушерски дни - Истанбул – 02-05.04.2020 

- Сърбия – м.10.2020 

- Участие, с лекции и постери, в международни конференции и конгреси 

организирани от ЕМА и ICM. 

7. Участие на форуми за родители 

- ,,И за мама”: 27- 28.03 - Пловдив, м. юни - Варна и София. 

-  Пулс „Бременност и детско здраве  - София 04-05.04.2020 г. 

- „Бебемания“  – София, 23-25.10.2020 г. 

8. Информационна кампания  „Акушерките близо до майките“    
Безплатни беседи на акушерските с майки съвместно с Общините в градовете: Стара 

Загора, Козлодуй, Елин Пелин, Благоевград, Хасково, Казанлък, Пазарджик, Банкя, 

Дупница, Велико Търново.                                                           

               
9.  С  лекции в „ 9 месеца на училище“  София, Пловдив, Варна,  Благоевград, Търново, 

Хасково, Ст. Загора, Плевен        
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Календар за м. Януари 2020 г. 

 

 
   1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

Плевен 

Пловдив 

Варна 

 

10 

Елин Пелин 

 

11 

Ст.Загора 

 

12 

13 

Дупница

 

14 

София 

 
Банкя, 

Казанлък, 

Козлодуй 

 

15 

Благоевград 

Ст. Загора 

 

16 17 

В. Търново 

 

18 

Хасково 

 

19 

20 21 

Бабин ден 

 

22 

Елин Пелин 

Хасково 

 

23 24 

Русе – 

Обучение 

„Следродилна 

патронажна 

акушерска 

грижа“ 

25 

Русе – 

Обучение 

„Следродилна 

патронажна 

акушерска 

грижа“ 

26 

27 28 

Банкя 

 

29 

Благоевград 

Козлодуй, 

Дупница 

 

30 

Хасково 

Казанлък 

 

31   
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ПОКАНА за ОБУЧЕНИЕ 

"СЛЕДРОДИЛНА ПАТРОНАЖНА АКУШЕРСКА ГРИЖА" 
 

Уважаеми колеги, 

 Алианс на българските акушерки стартира обучение на тема 

"Следродилна патронажна акушерска грижа" с подкрепата на 

EVN. 

Обучението ще се проведе в шест различни града на България / 

Стара Загора, Русе, Пловдив,  Варна, Велико Търново, Бургас/: 

 

Обучението в гр. Русе е на  24-25.01.2020 г. 

Място: Хотел "Космополитън" ул.  Добри Немиров 1-3 

 

Обучението включва следните теми: 

1. Безопасна среда за отглеждане на новороденото. Оценка на социалната среда, 

повеченчески модели, вредни навици. Здравна оценка на майката и бебето. 

2. Пуерпериум. Наблюдение, чести дискомфорти в постнаталния период и мерки за 

осигуряване на комфорт. Протоколи и насоки за работа. 

3. Хранене на родилката, двигателен режим, хигиена на пуерпериума. Подкрепа за кърмене. 

4. Родилна тъга, следродилна депресия. Мотивационни интервюта. 

5. Разграничаване на нормалните вариации при външният вид и поведение на новороденото 

от тези показващи патологични състояния. Грижа за преждевременно родени деца. 

6. Норми на растеж и развитие на бебето в началните седмици и месеци от живота. 

Двигателна активност, масаж и гимнастика. Протоколи и насоки за имунизация в ранна 

детска възраст. 

 

Темите ще бъдат представени от преподаватели от МУ и МФ на градовете, в които ще се 

провежда обучението и акушерки с европейски сертификати за квалификация. 

 

Регулярна такса участие в обучението е 40 лв. 

За членове на АБА таксата участие е 5 лв. / EVN поема 35 лв. от стойността на таксата 

участие/ 

Регистрацията се извършва онлайн, като последвате линка  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhedSf9uvLVOGiHphtKym8l3tWPTIGPqfNlCSbjo266Nb9g/vi
ewform 
 

Таксата участие може да бъде заплатена на място или по банковата сметка на АБА 

Първа инвестиционна банка 

IBAN:№BG47FINV91501215385515 

BIC:FINVBGSF 

Алианс на българските акушерки 

Основание за плащане: Участие в обучение 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhedSf9uvLVOGiHphtKym8l3tWPTIGPqfNlCSbjo266Nb9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhedSf9uvLVOGiHphtKym8l3tWPTIGPqfNlCSbjo266Nb9g/viewform
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За допълнителна информация:  

Тони Димова - 0878 385 380 

 

Започва на: 24.01.2020 13:00 

Приключва на: 25.01.2020 13:00 

 

 

Инициатива на ICM  обединява акушерките от целия свят  

в първите дни на 2020 г. 
 

Първи бебешки снимки 

 

Започваме 2020 година на празненствата на акушерка, като почетем 

първите бебета родени през 2020 г. с подкрепата на акушерка. 

 

Акушерки, искаме да споделите снимки на първото бебе, родено в ръцете 

ви на 1 януари 2020. г. Споделете снимките си във Facebook, туитър и 

Instagram, като отбележите #Midwives2020 @world_midwives @UNFPA. 

или изпратете снимката на: Communications@internationalmidwives.org до 

31 януари 2020. г. 

 

Ще публикуваме снимките в нашите социални медии, уебсайт и бюлетин. 

Ще публикуваме снимките в нашите социални медии, уебсайт и бюлетин. 

 

Изисквания за снимки: 

Бебето се ражда на 1 януари 2020. г. 

Бебето е родено с подкрепата на акушерка и в ръцете си. 

Снимката трябва да включва бебето, майка му и акушерката. 

Ще се радваме да получаваме снимки, които показват партньорството между майката и 

нейната акушерка, тъй като заедно те приветстват новото бебе 

 

Първото бебе за 2020 г, родено в АГ клиника на УМБАЛ,, 

Св. Георги”. Бебето е родено чрез нормално вагинално 

раждане, казва се Райчо и е изплакал в 0. 01 мин. 

Поздравления за дежурния екип д-р Ямаков, д-р Владов, д-р 

Стоянова-неонатолог и акушерките Гергана Иванчева и 

Шенгюл Рамдан! 
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1 януари 

Първо бебе за АГ-клиника на УМБАЛ "Проф.Д-р Стоян 

Киркович"-АД гр. Стара Загора. 01.01.2020, 6:50ч.,Т 

2900гр./50см.,мъжки пол. Малкият Емануел проплака в 

ръцете на акушерка Анастасия Найденова и акушерка 

Атанаска Добрева. 

 
 

Две бебета се родиха в първите дни на 2020 години в Гр. 

Дупница в АГО на МБАЛ "СВ. Иван Рилски 2003" ООД. 

Първото бебе е Василен, роден на 01.01.2020 г. в 16,40 с 

тегло 2550 грама и 48 см. Майката Елка Чучуганова от гр. 

Сапарева баня роди по естествен път с помощта на др. 

Динов, др. Помакова, акушерките Спаска Владимирова и 

Катя Владимирова. Второто бебе е Светлозара Златкова, 

родено на 03.01.2020 г. с тегло .и 49 см. роди се с Цезарово 

сечение. За майка Катя Златкова и Недялко Златков от с. 

Крупник е първо дете. Др. Динов, др. Павлова, др. Помакова 

и акушерка Гюлка Георгиева. 

 

Момченце е първото бебе, което се е родило в МБАЛ – 

Пазарджит за новата 2020 г. То се появява на бял свят в 4.10 

ч. на 01.януари. бебето де ражда по естествен начин, с тегло 

2950 гр. и ръст 47 см. Казва се Евгений. 

А последното бебе на Пазарджик е момиченце, родено в 

22.49 на 31.12.2019 г. Родено черз цезарово сечение от екипа 

на Д-р Китов, Д-р Дудова и Старша аукшерка Стефка 

Танева. 

 

Очакваме  да публикуваме още снимки от първия ден на 2020 г. 
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Отворено писмо 

До Алианс на българските акушерки 

От д-р Васил Даскалов, акушер-гинеколог 
 

  

Уважаеми български акушерки, поздравявам ви с настъпването на Новата година! 

 

 СЗО обяви 2020 година за година на медицинската сестра и акушерката. Изборът не е 

случаен, прези 200 години е родена Флоранс Найтингейл - английска медицинска сестра, 

която поставя основите на съвременната сестринска грижа. 

  

Иска ми се през 2020 година да имаме множество поводи да празнуваме раждането на 

живота, да се радваме на бебешкия плач, на усмивките по лицата на родилките и техните 

близки. Но си давам сметка колко често сме далече от празнуването и колко много 

неуредици има в здравеопазването ни. Трудът на акушерката от години е подценяван в 

нашата държава, броят на акушерките намалява и работата не им носи дължимото 

обществено признание. 

 

 С това писмо декларирам своята готовност да помогна на всяка българска акушерка в 

нейното рофесионално израстване. Вратите на лечебното заведение, което ръководя, са 

отворени за всеки специалист, който има желание да надгради познанията си. Мога да 

предложа добронамереност, безплатно обучение на съвременен клас апаратура, от екип с 

разностранни познания, висока квалификация и дългогодишен опит в акушерската грижа. 

  

Нека заедно намерим възможностите за съвместна работа в интерес на пациента, като 

използваме годината да отбележим уникалния принос на акушерката за здравето на жената. 

 

 С уважение и признателност! 

 

Д-р Васил Даскалов, акушер-гинеколог 

Център по репродуктивно здраве 

бул. "Пещерско шосе" № 115 

Пловдив 4000 

тел. 0898 20 60 05 

www.invitro-plovdiv.com 

 


