
 
ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС  

за професионалисти по здравни грижи 

 „НОРМАЛНА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ – НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОТИЧАНЕ. ЕСТЕСТВЕНО 

ХРАНЕНЕ НА НОВОРОДЕНОТО.“ 

 

 

Уважаеми колеги, 

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

БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ – НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОТИЧАНЕ. ЕСТЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ 

НА НОВОРОДЕНОТО“ 

ЛЕКТОР: проф. д-р Атанас Щерев,   

Проф. д-р Атанас Щерев е роден в гр. Първомай на 3 април 1945 г. в семейство на лекари и учители. 

Израства в Стара Загора. Потомък е на български бежанци от с. Балъкьой и с. Голям Дервент, Беломорска 

Тракия, днешна Гърция.  

Завършва висше медицинско образование в Медицински университет – София през 1969 г. През 1975 

г. придобива специалност по акушерство и гинекология, а по-късно квалификация по репродуктивна 

медицина и асистирани репродуктивни технологии. В последващите години проф. Щерев специализира в 

авторитетни международни клиники – Института по експериментална ендокринология и химия на 

хормоните, Москва, в Институт по стерилитет, Виена, Австрия при проф Файтингер, в 

Университетска болница, Мюнстер, Германия при проф. Нишлаг, в UCSD, Сан Диего, САЩ в групата на 

проф. Самуел С.С. Йен и др.  

Проф. Атанас Щерев е известен като „бащата на инвитрото“ в България. В изминалите почти 

три десетилетия от приложение на технологията в България той допринася изключително много за 

напредъка на българската репродуктивна медицина. Не бива да се пропуска и ролята му за развитието на 

модерното акушерство и гинекологията в България. През своя над 50-годишен активен трудов стаж той е 

бил преподавател и личен учител на стотици лекари. Автор и съавтор е на редица учебници. Утвърдил се 

е като учен с многобройни участия на интернационални научни форуми и със стотици публикации в 

областта на репродуктивната ендокринология, акушерството и гинекологията в престижни български и 

международни издания. Известен е и като лекар, приложил за първи път в лечебната практика в страната 

ни нови оператвини техники, гинекологични манипулации и терминилогични нововъведения. Създател на 

първата специализирана в лечението на безплодия акушеро-гинекологична болница в страната ни. 

Основател на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ – едно от най-авторитетните лечебни заведения за 

женско и семейно здраве в България.  

Проф. Атанас Щеврев е бил народен представител в 36, 39 и 40-то Народно събрания, председател 

на Парламентарната комисия по здравеопазване (39 НС) и заместник-председател на същата (40 НС). В 

своята политическа дейност защитава дясноцентристките принципи и ценности. 

 

Провеждане: 21.09.2021,  от 13:00 часа до 17:00 часа 

Форма на провеждане: онлайн, през платформа Meet  

Съдържание на обучението: 

 

 Женска консултация 



 
 Депресивно състояние на плода по време на бременност и раждане 

 Препоръки при водене на неусложнено вагинално раждане 

 Естествено хранене - предимства. 

 

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: 

nsk_sertifikaciq@abv.bg  (знакът след nsk е долна черта). Заявката, можете да изтеглите от 

тук: Заявка 

2. Краен срок за записване – 17.09.2021 г. (заявки ще се приемат до запълване на местата) 

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

Милушев на телефон: 0888 615 600 
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