
 

 

 

 

 

 

 

ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС 

 „СЪВРЕМЕННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА МАЙЧИНО-ФЕТАЛНАТА МЕДИЦИНА“ 

 

 

Уважаеми акушерки, 

По случай 5 май – Международният ден на акушерката, БАПЗГ предлага на 

вашето внимание онлайн обучение на тема: „СЪВРЕМЕННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 

МАЙЧИНО-ФЕТАЛНАТА МЕДИЦИНА“ 

ЛЕКТОРИ: Доц.  д-р Петя Чавеева, д.м.   

                      Д-р Мария Янкова, д.м.  

                      Д-р Виолета Стратиева 

Доц. д-р Петя Чавеева е акушер-гинеколог, специалист по фетална медицина и 

вътреутробна фетална хирургия. Завършва Медицински Университет, гр. София през 2007 г. В 

периода 2006-2007 г. посещава кръжок по Акушерство и гинекология, воден от доц. Атанас Щерев 

и остава да се обучава и работи в екипа на Медицински комплекс “Д-р Щерев”. През 2014 и 2015 г. 

д-р Чавеева прилага в Медицински комплекс „Д-р Щерев” за пръв път в България три иновативни 

оперативни техники на нуждаещите се бебета още в майчината утроба – фетална лазерна 

хирургия за лечение на трансфузионен синдром, вътреутробно кръвопреливане и миниинвазивна 

операция на вродена диафрагмална херния. 

Понастоящем д-р Чавеева е международен лектор с участие на авторитетни 

интернационални научни форуми в сферата на феталната медицина, пренаталната диагностика 

и миниинвазивната фетална хирургия. 

 

Д-р Мария Янкова е акушер-гинеколог и консултант по фетална медицина. Завършила е 

Медицински университет – София, през 2006 г. придобива специалност „Акушерство и 

гинекология“. Магистър е по здравен мениджмънт. Има множество специализации в чужбина, сред 

които „Пренатална Диагностика и Фетална Медицина“- Kings college hospital, London, UK, Harris 

Birthright Research Center for Fetal Medicine , London FMF, VISUS Образователна програма за 

напреднали – Vienna international school of 3D-4D ultrasonography, Berlin, Germany. Притежава 

Сертификат за компетентност 1-ви триместър скрининг 11-13г.с., Сертификат за 

компетентност Фетална морфология 18-22г.с., Сертификат за компетентност Фетална 

ехокардиография,Инвазивна диагностика.  



 

 

От 2011 г. д-р Янкова е Асистент в Катедра Акушерство и гинекология към Медицинския 

факултет на Софийския университет в Университетска болница „Лозенец“. През 2016-а 

защитава Докторска степен към Катедра Превантивна медицина във Факултета по Обществено 

здраве в Медицинския университет в София на тема “Управление на рисковете по време на 

бременност”. 

 

Д-р Виолета Стратиева е акушер-гинеколог и консултант по фетална медицина. 

Завършила е Медицински университет – София, през 2006 г. придобива специалност 

„Акушерство и гинекология“. Има множество специализации в чужбина, сред които курсове в 

Кралски колеж, Лондон, Великобритания по ултразвук за напреднали, курс по ултразвук за 

фетална медицина за напреднали, интензивен курс по фетална медицина. Притежава Диплом 

по фетална медицина ( FMF ID:50213), както и Сертификат за компетентност при 

ултразвукови прегледи в 11-13 +6 седмици, Сертификат за компетентност при 

ултразвукови прегледи в 18-23 седмици, Сертификат за компетентност при ултразвукови 

прегледи за цервикална оценка, Сертификат за компетентност при ултразвукови прегледи 

Доплер.  

 

Провеждане: 05.05.2022,  от 17:00 часа до 18:30 часа 

Форма на провеждане: онлайн, през платформа Meet  

Условия за участие: 

Участието на акушерките с редовно членство в БАПЗГ е безплатно. 

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

адрес: bapzg.ppo@gmail.com   

2. Заявката, можете да изтеглите от тук: Заявка 

3. Краен срок за записване – 03.05.2022 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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