
ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС  

“БРЕМЕННОСТ И ОЧНО ЗДРАВЕ”  

За допълнителна информация относно 

регистрацията: 

Мария Спасова – 0886 196 991  

Ивайло Милушев - 0888 615 600 

Уважаеми колеги, 

БАПЗГ – Централа и Регионална колегия на БАПЗГ - Варна предлагат на вашето внимание 

онлайн обучение на тема: “БРЕМЕННОСТ И ОЧНО ЗДРАВЕ”. 

 

Провеждане: 25.03.2023,  от 10:00 часа до 14:00 часа  

Форма на провеждане: онлайн, през платформа Meet 

 

План на обучението: 

1. Бременност и очно здраве. Лектор: доц. д-р Весела Иванчева, д.м. 
2. Грижата за детското очно здраве през погледа на бременната жена. Лектор: Красимира 

Димитрова, д.оз. 
 

 

Курсът има за цел да разшири познанията на професионалистите по здравни грижи за 

настъпващите по време на бременност физиологични промени в женския организъм, които могат да 

повлияят функцията на окото. Ще бъдат преставени препоръки, които балансират необходимостта от 

запазване на зрението на майката и здравето на развиващия се плод. На база проучване на 

информираността на бременни жени относно грижата за детското очно здраве, ще бъдат предложени 

опорни точки за обучение относно най-честите зрителни проблеми в ранното детство и участието на 

майката в тяхното разрешаване.  

Условия за участие: 

 

Участието на професионалистите по здравни грижи с редовно членство в БАПЗГ е безплатно. 

1. Попълване и изпращане на заявка: https://forms.gle/rNyqUetRK2MAKo346  

2. Краен срок за записване – 21.03.2023 г. (заявки ще се приемат до запълване на местата) 

 

 

 

https://forms.gle/rNyqUetRK2MAKo346
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Доц. д-р Весела Иванчева, д.м., FEBO – замeстник-директор 

    на Филиал Велико Търново на Медицински университет-Варна  

 

През 2005г завършва Медицински университет - Плевен със специалност „Медицина". През 2014 г. 

придобива специалност по Очни болести в Медицински университет-Варна и диплома на Европейския борд 

по офталмология в Париж, Франция. През същата година защитава дисертационен труд на тема „Сравнителен 

анализ на топографски и микроструктурни методики за оценка на роговицата в норма и патология" и придобива 

ОНС „доктор по медицина”. През 2017 г. завършва магистърска програма на Медицински университет - Плевен 

със специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт". През 2018 г. придобива академична длъжност 

„доцент" към МУ - Плевен. Автор е на над 45 научни публикации в български и чуждестранни издания. Участва 

в авторски колектив на два учебника по очни болести. Обучава студенти по специалност медицина, 

медицинска сестра и акушерка.  

 

Красимира Димитрова, д.оз. – старша медицинска сестра в 

Университетска специализирана болница по очни болести – Варна  

 

Възпитаничка на Института за здравни кадри “Д-р Ненчо Николаев” във Варна по специалност 

„детска медицинска сестра”. Магистър по “Управление на здравните грижи” и “Здравен мениджмънт”. През 

2022 г защитава дисертационен труд на тема “Мултидисциплинарна екипна грижа при профилактика на 

детското очно здраве – професионален фокус на медицинската сестра” и придобива ОНС “Доктор по 

обществено здраве”. Обучава студенти по специалност “медицинска сестра” и “медицински оптик”. 

Координатор на профилактични програми за детско очно здраве в град Варна. Специалист по зрителни 

тренировки за деца. Автор на 23 публикации в сферата на офталмологичната здравна грижа и развитието на 

сестринството. Участва в авторски колектив на два учебника по очни болести.  


