
 
ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС  

 

 „НОВОРОДЕНИ ДЕЦА НА МАЙКИ С COVID-19 ИНФЕКЦИЯ“ 

 

 

Уважаеми колеги, 

БАПЗГ предлага на вашето внимание онлайн обучение на тема: „НОВОРОДЕНИ 

ДЕЦА НА МАЙКИ С COVID-19 ИНФЕКЦИЯ“ 

ЛЕКТОРИ:  Проф.  д-р Боряна Слънчева, д.м.   

Проф. д-р Боряна Слънчева, д.м. завършва висшето си образование по медицина в 

Медицински факултет на МУ – София през 1979 г. Придобива специалност по педиатрия 

през 1986 г., по неонатология – през 1997 г.  От 1980 г. до 1998 г. е последователно асистент, 

старши асистент и главен асистент в Клиниката по неонатология към СБАЛАГ „Майчин 

дом“. През 2005 г. придобива образователна и научна степен „доктор”. През 2007 г. получава 

научното звание „доцент“, а от 2013 г. е професор по неонатология в Катедра по АГ към МУ 

– София.  От 1999 г. до момента е началник на Неонатологичната клиника към СБАЛАГ 

„Майчин дом”. От 2013 г. е национален консултант по неонатология. Член е на дружеството 

по акушерство и гинекология, член на управителния съвет на Асоциацията по неонатология 

и главен координатор в Експертния съвет по Неонатология към Министерство на 

здравеопазването.  

 

Съдържание на курса:  

 Коронавирусна инфекция и бременност – превенция и поведение 

 Поведение при новородени на майки с COVID-19 

 Грижи за инфектирани с COVID-19 новородени и кърмачета 

 Представяне на клинични случаи в практиката 

 

Провеждане: 19.03.2022,  от 09:00 часа до 11:00 часа 

Форма на провеждане: онлайн, през платформа Meet  

 

Условия за участие: 

 

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

1. Заявяване на желание за участие чрез попълване и изпращане на заявка на имейл адрес: 

bapzg.projects@gmail.com   

Заявката, можете да изтеглите от тук: Заявка 

2. Краен срок за записване – 17.03.2022 г. (заявки ще се приемат до запълване на местата) 

За допълнителна информация относно регистрацията, можете да се обръщате към Мария 

Спасова – 0886 196 991 и Ивайло Милушев - 0888 615 600. 
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https://nursing-bg.com/docs/abapzg/Zaqvka_kurs_Novorodeni_deca_na_maiki_s_COVID19.doc

