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Електронен бюлетин   

на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ 

№4 / 23.03.2020 г. 

 

 

 

Становище на АБА във връзка с COVID 19 

Публикувано на 13.03.2020 г. http://midwivesbulgaria.org/ 

 

             Уважаеми Медицински Специалисти и Граждани, 

                

СЗО обяви корона вируса за пандемия, което означава, че много от нас биха могли да го 

получат – и въпреки че повечето ще оздравеят или няма да имат симптоми, за по-

уязвимите може да означава границата между живота и смъртта. 

Всички имаме някой, когото обичаме, който би могъл да бъде изправен пред това. 

   

Нашата мисия сега е да се мобилизираме, за да го намалим, защото колкото по-бавно се 

движи, толкова повече могат да се справят нашите болници и толкова повече животи ще 

бъдат  спасени. 

 

На път сме да се изправим пред сериозни несгоди – и това може или да ни раздели в страх, 

или да ни обедини в обща цел и любов. Нашият призив е всички ние, медицинските 
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специалисти и граждани, да помогнем за забавяне на вируса, като категорично спазваме 

инструкциите, дадени от компетентните органи и карантинният срок, когато се налага. 

  

Нека се обединим в обща цел, за да  помогнем да се забави разпространението на този вирус 

достатъчно. 

 Така болниците могат да се справят по-добре и да реагират навреме при 

необходимост. Ние знаем, че действията, които всички предприемаме колективно и 

съвестно, ще направят това. 

В Южна Корея, страна, която беше силно засегната рано, хората се събраха с обща цел – 

спряха да посещават големи събирания, останаха вкъщи, когато бяха контактни или , като 

болни  се подложиха на болнично лечение и тестове рано. Това беше направено и в Северна 

Корея и Тайланд. Хората дори стояха пред метрото в костюми, напомнящи на другите да 

мият ръцете си и да спазват инструкциите стриктно! И това работи – страната наблюдава 

забавяне в новите случаи и ниска смъртност 

Ако всички се ангажираме да защитаваме най-уязвимите и разпространяваме мъдростта 

по време на тази криза, като спазваме стриктно дадените инструкции, можем да излезем от 

нея по-силни и по-свързани от всякога. 

Вече видяхме забележителни истории за надежда и лидерство – от гражданите в Ухан, от 

медицинските специалисти, които бяха на фронтовата линия, рискуващи живота си всеки 

ден, за да спасят  другите. 

Сега имаме обща цел, обща кауза. Много от нас ще трябва да си останат у дома, а всички 

трябва да ограничим социалните си контакти и да се лишим от много удоволствия. 

Нека посрещнем тези несгоди смело, с висока отговорност, решителност и любов! 

Нека бъдем признателни  на медицинските специалисти, които ще бъдат най-отпред, на 

фронтовата линия! 

Управителен Съвет 

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. 
 



 

3 

 

 

ЗА ДА БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ В ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ НА COVID 19 

Уважаеми колеги, за да бъдем близо до нашите майки  и да запазим здравето на всички 

АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ стартира инициатива с публикации във 

фейсбук страницата  на АБА и групите „ Акушерките близо до майките“ и „Студенти по 

Акушерство“ на които сме администратори.  

С участието на всички членове на Алианса бихме искали да публикуваме ВАШИ кратки 

презентации в подкрепа на грижата за майките и бебетата наречени "ТЕМА НА ДЕНЯ". 

Очакваме всяка от вас, която има интерес и тема, която иска да сподели с майките да я 

изпраща на пощата на АБА midwivesbulgaria@abv.bg  с допълнителна информация за себе 

си и възможността майките да я намират за консултации.  

Визията на публикациите ще бъде в посочения по-долу формат. За да публикуваме 

подготвените от вас материали, очакваме да изпратите цялата информация, която е 

необходима за този формат        / статия до 1 страница, снимка, информация за контакт с 

вас/.  

Вярвам, че сме подготвени да подкрепяме жените и грижата за бебетата ни, независимо от 

Извънредното положение, в което се намира България. 
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На 08.02.2020 г.  Пловдив бе домакин на СДО, подкрепено от EVN.  

 

Алианс на българските акушерки проведе  поредното  СДО ,, Патронажна 

акушерска грижа’’, с подкрепата на EVN  в Пловдив  на 08.02.2020 г.   
 

МУ и УМБАЛ ,,Св. Георги’’ бяха така любезни да ни предоставят за ползване X –та 

аудитория за провеждане на  нашето  събитие. Голям интерес проявиха и колеги  от др. 

градове на страната,  като Плевен, София, акушерки от Хасково  и  преподаватели от 

,,Тракийски университет’’, филиал Хасково, колеги от Пазарджик, Дупница, Елин Пелин, 

както и студенти. 

 

Стартирахме с  много полезна презентация на  професор Мая Кръстева, началник 

Неонатология в  УМБАЛ ,,Св. Георги’’  - ,, Грижи за новороденото и насоки в 

наблюдението му след изписване от родилния дом’’, която породи много въпроси и 

дискусия. Следваха презентации за  Домашно посещение при родилка, как се прави 

здравна оценка  на майката и бебето, безопасна среда за отглеждане на новороденото, 

хранене и двигателен режим  на родилката. 

 След обедната почивка  акушерка Благовеста Костова, сертифицирана 

за   постпартална  грижа от университета ,, Милано- Бикока’’ говори за пуерпериум и  най-
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чести дискомфорти в постнаталния период.  Асистент  Мариета Владимирова от  ФОЗ, 

катедра ,,Акушерски грижи’’ представи интересен вариант на ,, Масаж и гимнастика на 

бебето през първата година’’, унагледена с много интересни упражнения за развиване на 

двигателната активност. Завършихме със ,,Следродилна депресия’’ поднесена  артистично 

от председателят  на АБА  Павлина Герина и  подкрепена с много случаи от практиката и.  

Денят беше много натоварен, но колегите до края слушаха с интерес и 

споделиха  задоволството си от  обогатяване и актуализиране на своите знания.  Убедени 

са, че  за   добрите  професионалисти ученето продължава цял живот и не пропуснаха да 

попитат кога се очаква следващо подобно обучение. 

Разделихме се с пожеланието да се срещнем отново на летния семинар в началото на м. юни 

в Несебър. 

 

Петя Запрянова 

 
 

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИЦИ 

 

“Хранене през първата година“ 

14-15 февруари 2020 г. София 

 

 
  

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

Място на провеждане: зала на Банка за майчина кърма – София и в зала на Нипроруда 
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Основен водещ на обучението е Д-р Ирина Владимирова. Огромна чест ни оказа с 

участието си и Проф. Боряна Слънчева, с която дискутирахме възможностите за хранене с 

кърма на недоносените деца и за мотивацията на майките да съхранят кърмата си до 

изписване на бебетата от интензивните отделения. От Банка за майчина кърма в лицето на 

Д-р Борисова и д-р Русинова беше представена презентация за възможностите, 

перспективите и международния опит в дарителството на кърма. 

 

В обучението участваха колеги от Горна Оряховица, Козлодуй,  Стара Загора, Перник, 

София. 

 

Една от предвидените теми остана да бъде проведена в следваща среща, но ситуацията ще 

промени тази идея. За да бъде завършен курса и дадени сертификати, ще бъде проведена 

темата ОНЛАЙН. Колегите, които участваха в обучението ще бъдат информирани за 

времето на провеждането и. 

 

 

Обучението беше проведено с изключителната подкрепата 

на Colief – капки за бебета с ензим лактаза против колики.  
 

  
 

 

 

 

 
Дата Час Лекция, лектор 
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14.2.2020 13.00 - 17.30 Регистрация, откриване 

 13:00 – 14:00 

 

14:00 – 15:00 

 

15.00 - 15.30 

15:30 – 16:30 

 

16:30 – 17:30 

1. Изцеждане на кърма. Събиране и съхранение на кърмата. Донорска 

кърма. Хранене с чаша. Лектор: Д-р Мария Русинова – диетолог, Директор 

на Комплекс за детско хранене с Банка за майчина кърма. 

2. Хранене на деца с ниска телесна маса и недоносени. Обогатител за 

кърма   Лектор: Проф. Боряна Слънчева, д.м. 

Кафе пауза 

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

Комбиниране и балансиране на различните видове храни . Лектор: Д-р 

Владимирова 

4. Състав и функция на кърмата. Задоволяване на хранителните 

потребности на кърмачето с изключително кърмене. Противопоказания за 

кърмене. Отложено клампиране на пъпна връв – подобряване на 

майчиното и детско здраве и хранене. Ранно поставяне на гърда. Десет 

стъпки за успешно кърмене  

15.2.2020 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. Оценка на кърменето. Затруднения при кърмене. Проблеми от страна на 

бебето. Проблеми от страна на майката  

6. Растежни криви, СЗО 2006. Загуба на тегло в неонаталния период. 

Събиране и съхранение на кърмата. Донорска кърма Хранителен скрининг в 

кърмаческа възраст  

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

кърмаче. Специфични ситуации – кърмене на близнаци, деца със 

специални нужди  

8. 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. 

Обедна почивка 

9. Заместители на кърма при специфични състояния. Леки храносмилателни 

смущения. Диетотерапия. Лечебни формули 

10. 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  

Кафе-пауза 

10. Практични препоръки за въвеждане на захранващи храни. Количество 

на протеините в захранващите храни. Техника на захранване на кърмачето 

Семинарно занимание. Съставяне на хранителен режим на кърмаче. 

Заключителен тест, закриване 
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УСТАВ 
 

 

НА СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (СБМС) 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1.1 Този устав е върховният вътрешен нормативен акт уреждащ целите, устройството, 

управлението, дейността и прекратяването на Синдикат на българските медицински специалисти 

(СБМС). 

 

Чл. 1.2 Други вътрешни актове не могат да му противоречат. 

 

II. СТАТУТ 

 

Чл. 2.1. СБМС е сдружение с нестопанска цел по смисъла на чл.49 ал.1 от КТ и съгласно 

действащото законодателство. 

 

Чл. 2.2. Синдикатът е изграден и функционира на професионален принцип. 

 

Чл. 2.3. Синдикатът е изграден при спазване на следните принципи: доброволност на участието, 

равнопоставеност на нейните членове, организационна и финансова самостоятелност на 

членовете, синдикална солидарност, изборност и мандатност на ръководствата на всички 

синдикални формирования. 
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Чл. 2.4. Синдикатът и неговите членове са независими и в своята дейност те се ръководят 

единствено от волята на синдикалните членове, настоящия устав, действащите конституционни и 

законови разпоредби в страната, международни конвенции и други нормативни актове. 

 

Чл. 2.5. В СБМС могат да членуват физически лица - медицински специалисти и сдружения на 

медицински специалисти , които приемат този устав. 

 

Чл. 2.6. Синдикатът на българските медицински специалисти (СБМС) е юридическо лице с 

нестопанска цел, който действа в обществена полза на своите членове. 

 

III. НАИМЕНОВАНИЕ 

 

Чл. 3.1. Наименование на синдиката е : 

 

„Синдикат на българските медицински специалисти" и може да се изписва съкратено СБМС. Чл. 

3.2. Наименованието на синдиката се изписва на латиница по следния начин: 

Bulgarian Medikal Specialists Syndicate 

 

Чл. 3.3. Синдикатът притежава свой графичен символ, който се отразява върху неговият печат. 

 

Чл. 3.4. Печатът е правоъгълен с надпис: Синдикат на българските медицински специалисти, 

като пред надписа има изображение на синя лента (символ на националния протест на 

медицинските специалисти през 2019 година/. 

 

IV. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛВНИЕ 

 

Чл. 4.1. Седалището на синдиката (СБМС) е: гр. Перник, ул. "Стомана", бл .2, вх Е, ап. 13  

 

Чл. 4.2. Адресът на управление на синдиката е : гр. Перник, ул. "Стомана", бл .2, вх Е, ап. 13  

 

Чл. 4.3. sindikatbms@gmail.com 

 

V. СРОК 

 

Чл. 5.1. Дейността на СБМС е с неограничен срок. 

 

VI. ЦЕЛИ НА СИНДИКАТА 

 

Чл. 6.1. Основната цел на синдиката е : 

Представителство, отстояване и защита на основни социални и трудови интереси и права на 

членовете в сферата на труда, трудовата заетост и трудовите правоотношения, социално и 

здравно осигуряване, подпомагане и др., пред работодателите и техните сдружения, държавни, 

общински администрации, обществени органи и организации при спазване конституцията на 

Република България, действащото законодателство, международни конвенции и споразумения, 

по които Република България е страна и на този устав. 

 

Чл. 6.2. СБМС си поставя за цел да защитава и отстоява: 

1. Право на труд, свободен избор на вид и място на работа. 

2. Право на професионална подготовка, квалификация и преквалификация; 
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3. Достойно заплащане на труда на работещите в здравеопазването, медицинска наука и 

образование, социална сфера и здравни услуги от частния и публичния сектор; 

4. Правото на здравословни, безопасни условия на труд; 

5. Правото на оптимална продължителност на работно време, при нормална интензивност на 

трудовия процес и платен отпуск; 

6. Защита срещу незаконни уволнения и други незаконосъобразни действия на 

работодателите срещу синдикалните членове; 

7. Правото на синдикален контрол върху дейността на работодателите, други органи и 

организации на базата на действащото законодателство и колективно трудово договаряне; 

8. Правото на свободно и доброволно сдружаване в синдикални организации и осигуряване 

защита на синдикалните членове съгласно действащото законодателство; 

9. Защита на интересите на своите членове пред международни организации и институции. 

 

Чл. 6.3. За реализиране на целите СБМС се придържа към следните принципи: 

1. Доброволност на членството; 

2. Пълна демократичност и свобода на дискусиите; 

3. Задължителност на взетите с мнозинство решения; 

4. Изборност и мандатност на ръководните органи. 

 

Чл. 6.4. За осъществяване на целите си СБМС: 

1. Партнира си с органи, институции и организации в сферата на здравеопазването, 

медицинската наука и образование, здравните услуги, социалната сфера и други от 

частния и публичния сектор. 

2. Разработва самостоятелни искания и становища. 

3. Съдейства на членовете си при воденето на преговори и сключване на споразумения и 

договори с държавни, общински и др. органи, ръководства и организации, както и с 

частни  юридически лица. 

4. Организира и провежда протестни действия в защита на правата на членовете си , по 

предвидения от закона ред. 

5. Провежда самостоятелна или в обединение с други организации дейности, разрешени от 

закона с цел подпомагане на своите членове. 

6. Провежда собствена социална, просветна, финансова, консултантска и друга дейност и 

своевременно оказва специализирана помощ на членовете си. 

7. Използва собствеността и доходите от дейността си. 

 

Чл. 6.5. СБМС подпомага своите членове: 

1. При решаване на трудови спорове и конфликти; 

2. При контактите им с работодателите и техните дружества; 

3. Чрез предоставяне на информация, специализирана консултантска и друга помощ; 

4. Чрез оказване на морална, юридическа и материална (при определени условия) помощ на 

членовете си; 

5. Като изразява становища по структурни промени в държавния и частния сектор, размер на 

работната заплата, обезщетения и други. 
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https://worldbreastfeedingweek.org/ 

 

  
 

 

Логото на седмица на кърменето 2020 е 
,,Подкрепете кърменето за по-здрава планета!" 
 

       
 

 

 

Уважаеми колеги, всички предвидени събития в месеците Март, 

Април и Май, ще бъдат отложени до нормализиране на 

обстановката в България. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldbreastfeedingweek.org/

