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ПРАЗНИЧЕН 

Електронен бюлетин  на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ 

№2 / 21.01.2020 г. 

 

Уважаеми колеги, акушерки от миналото, настоящето  и бъдещето, честит  празник! 

Нашата професия е древна като света. Акушерки е имало и ще има, защото живота се ражда чрез  

нашата подкрепа. Бъдете живи и здрави, обичащи живота и даващи с пълни шепи обич, 

медицинска грижа и съпричастност към всяка жена, потърсила ви за подкрепа. 

Нека този празник, пренесен през вековете,  ви дава увереността, че нашата професия е социално 

значима и достойна за уважение.  

Нека да поставим жената в центъра на акушерската ни дейност.  

Нека задено да вървим към изграждане на Акушерски модел на грижа в България, следвайки 

световния опит и потребностите на обществото. 

2020 година за нас е спрециална! 

Нека и празникът  ви бъде специален! 
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Управителен съвет на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АУКШЕРКИ 

  

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

СЗО, на обединението ни в световен мащаб. 

 

 

 

 

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. 

„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 
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ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР 

http://www.moe-bebe.com/ 

  

БАЛ НА АКУШЕРКИТЕ 
 

В чест на международния ден на акушерката 05.05.2020 г. 

 

Уважаеми акушерки,  

Алианс на Българските Акушерки с ГЕНЕРАЛНОТО 

СПОНСОРСТВО на  Water Wipes,  кани колегите от цяла 

България на тържество. 

 

Събитието ще се проведе на 16.05.2020 г.   

в Сити Марк Арт Център - гр. София от 18.00 до 22.00 ч. 

Очаквайте спектакъл на Мая Новоселска „Едно малко радио“, 

коктеил и още много изненади. 

 

Подготвяме покани и възможност за регистрация. 
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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. Пловдив е на  08.02.2020 г. 

Място: УМБАЛ "Св. Георги", бул. Пещерско шосе 66, Аудитория 10 

 

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/1FAIpQLSeDhedSf9uvLVOGiHphtKym8l3tWPTIGPqfNlCSbjo26

6Nb9g/viewform?usp=sf_link 

 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhedSf9uvLVOGiHphtKym8l3tWPTIGPqfNlCSbjo266Nb9g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhedSf9uvLVOGiHphtKym8l3tWPTIGPqfNlCSbjo266Nb9g/viewform?usp=sf_link


 

5 

 

Първа инвестиционна банка 

IBAN:№BG47FINV91501215385515 

BIC:FINVBGSF 

Алианс на българските акушерки 

Основание за плащане: Участие в обучение 

 

За допълнителна информация:  

Тони Димова - 0878 385 380 

 

Започва на: 08.02.2020, 8:00 

Приключва на: 08.02.2020, 18:00 

 

  

 

Очаквайте регистрационната форма за участие в 

 

СЛЕДДИМПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИЦИ 

 

“Хранене през първата година“ 

14-15 февруари 2020 

 

Учебна програма: Продължителност – 2 дни от 8:30 до 17:30 часа 

Място на провеждане: зала на Банка за майчина кърма - София 
За успешно приключване на обучението и допускане до сертифициране е необходимо да са посетени 
минимум 70% от лекционния материал и успешно попълване на заключителния тест. 
 

Дата Час Лекция, лектор 

14.02.2020 13.00 - 17.30 Регистрация, откриване 

 13:00 – 14:00 

 

14:00 – 15:00 

 

 

 

15.00-15.30 

15:30 – 16:30 

 

1. Хранене на кърмещата жена. Рискове за хранителни дефицити. 

Комбиниране и балансиране на различните видове храни  

2. Състав и функция на кърмата. Задоволяване на хранителните 

потребности на кърмачето с изключително кърмене. 

Противопоказания за кърмене. 

Кафе пауза 

3. Оценка на кърменето. Затруднения при кърмене. Проблеми от 

страна на бебето. Проблеми от страна на майката  

4. Изцеждане на кърма. Събиране и съхранение на кърмата. 
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16:30 – 17:30 Донорска кърма. Хранене с чаша.  

15.02.2020 8:30 – 9:30 

 

 

9:30 – 10:30 

 

 

10:30-11:30 

 

 

 

 

 

11:30 – 12:30 

 

12:30 – 13:30 

13:30 – 14:30 

 

 

 

14:30 – 15:30 

 

 

15:30 – 16:00 

16:00 – 17:00 

 

17:00 – 17:30 

5. Растежни криви, СЗО 2006. Загуба на тегло в неонаталния 

период. Събиране и съхранение на кърмата. Донорска кърма 

Хранителен скрининг в кърмаческа възраст  

6. Техника на млечно хранене на кърмачето. Изхождания на здраво 

кърмаче. Специфични ситуации – кърмене на близнаци, деца със 

специални нужди  

7. Смесено хранене. Приемливи медицински причини за употреба 

на заместители. Заместващо хранене на новороденото и 

кърмачето. Видове заместители на кърма. Разлика между млека за 

кърмачета, преходни млека и млека за малки деца. Маркетинг на 

заместители на майчина кърма. Млека на базата на млека от 

различни от кравата бозайници. 

8. Заместители на кърма при специфични състояния. Леки 

храносмилателни смущения. Диетотерапия. Лечебни формули 

Обедна почивка 

9. Прием на течности. Характеристики на вода. Вода, подходяща за 

приготвяне на храна за бебета Безопасно приготвяне на млека за 

кърмачета. Препоръки на СЗО. Медикаменти, кърма и кърмене  

10. Практични препоръки за въвеждане на захранващи храни. 

Количество на протеините в захранващите храни. Техника на 

захранване на кърмачето 

Кафе-пауза 

11. Деца с ниска телесна маса и недоносени. Обогатител за кърма 

Семинарно занимание. Съставяне на хранителен режим на 

кърмаче. 

Заключителен тест, закриване 
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Покана за обучение 

към колегите с интерес в посока „Ранно детско развитие“ 
 

 
 

Едногодишно дистанционно обучение в полето на ранното детство 
 

След дълги месеци на планиране и подготовка, в Желанието си да продължим работата заради 

каузата на бебетата и малките деца, съвместно с френските ни колеги стигнахме до идеята за 

регулярни срещи, в които ще можем да научаваме повече, да задаваме въпроси и да обменяме 

опит. 

В лицето на д-р Мириам Сежер винаги сме имали съмишленик и човек, който през 

годините не се е уморявал да ни подкрепя. Така сега имаме възможност да продължим работата 

на нейната организация „La cause des bebes“ Франция, правейки група в България. 

В екипа й ще се включат: Ерика Парлато-Оливейра, Мари-Кристин Лазник, Мари-Клер Бюнел, 

Жан-Пиер Уинтер и други. 

 

Идеята? 

Работа в група, в която чрез ежемесечни срещи онлайн с френски специалисти (психоаналитици 

най-вече, но и изследователи в полето на ранното детство), участниците да развиват не само 

своята лична професионална практика, но и практиката на психоанализата. 

Тъй като инсталирането на платформата, през която ще работим, е достъпно и лесно, има 

възможност да участват специалисти от цяла България. Програмата ще бъде планирана за цялата 

година на първата среща, когато ще могат да бъдат събрани-избрани предложения. Ще бъде 

осигурен и превод. 

Към кого е насочена? 

Психолози, психотерапевти, акушерки, логопеди, педагози, социални работници и др. 

Как можете да участвате? 

Изпратете кратка професионална автобиография и мотивационно писмо/есе, и очаквайте отговор. 

Кандидатствалите студенти ще бъдат поканени и на интервю. 

 

Основни критерии при подбора са: клиничен опит, желание за развитие в психоаналитична 

перспектива, наличие или планиране на личен опит, работа в полето на ранното детско развитие. 

Срокове за кандидатстване? 

До 26.01.2020 г. на e-mail: contact@zeleniatdvor.org 

Местата са ограничени. 

Планирано начало? 

Януари 2020 г., във време, удобно за по-голяма част от участниците и предвид часовата разлика. 

Таксата? 

500 лв. за цялата година, 10 работни срещи.  

Очакваме Ви!                                               https://zeleniatdvor.org/course-early-childhood-development/ 

https://zeleniatdvor.org/course-early-childhood-development/
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  https://edicta-bg.com/valshebstvoto-na-zhivota/ 

 

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на първото по рода си събитие: 
 

ВЪЛШЕБСТВОТО НА ЖИВОТА  

 

КОНЦЕРТ и среща-разговор за ПРЕНАТАЛНИЯ ПЕРИОД  

 

За кого е това събитие? 

За всеки, който някога се е раждал.  

За всеки, който има по-чувствително оношение към началото на живота.  

За всеки, който е родител или му предстои да стане родител. 

 

На това събитие ще можете да чуете няколко кратки лекции: 

1. Невероятната трансформираща сила на жените 

Мари Жинет Ро, консултант по психобиология/тотална биология в Канада и в Европа 

2. “Майката по време на бремеността – най -влиятелния педагог на човечеството“ 

Йоанна Мари, почетен съдия в Гърция и психолог, президент на Гръцката асоциация по 

пренатално възпитание, член на OMAEP (Световно обединение на  Асоциациите за пренатално 

възпитание) 

3. Мечтаното раждане – как да го постигнем с помощта на Пренареждане на Матрицата на 

раждането.  

Яна Мицева – практик по енергийна психология, майка на 3 деца.  

4. Пренатално четене – защо и дали? Дарина Аленова, доктор от Факултета по 

журналистика, СУ 

5. Нежна помощ в пренаталния период от нежната медицина.  

Дора Пачова, магистър по хомеопатична терапия,  директор на Център за здраве и образование 

„Едикта“, председател на Асоциация на лекарите хомеопати в България  

 

Концерт „Вълшебството на живота“ 

 

Във втората част на нашето събитие: 

Ивелина Иванчева, пиано, Гиргина Гиргинова, сопран, и Десислава Чолакова, цигулка.  

В програмата ще чуете произведения на Бах, Хендел, Вивалди, Качини, Моцарт, Шуберт, Брамс, 

Дебюси, Масне, Добри Христов, Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев и Учителя Беинса Дуно. 

 

Кога - 31.01.2020 г.  

Къде -   Зала на ул. Раковски №108, в София 

В колко -  18:00 – 20:30 ч.  

Билет -  8,90 лв. 

https://edicta-bg.com/valshebstvoto-na-zhivota/
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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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