Сдружение „Родилница“
Фондация „Родители за родители“

Проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и
гражданските права в майчиното здравеопазване“

Списък
на публикации и материали, публикувани в резултат на
пресконференция на 16.08.2015
видео запис от пресконференцията “Предизвикателствата пред майчиното
здравеопазване – да върнем жените във фокуса на грижите”, 16.08.2015 г. БТАСофия
http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_swl3o8cs

40% от майките раждат със секцио - http://news.ibox.bg/news/id_1250713980
Предизвикателствата пред майчиното здравеопазване
http://bnr.bnr.bg/sofia/post/100591904

НПО искат по-високо качество на майчиното здравеопазване
http://bnr.bg/post/100591719/npo-shte-zashtitavat-pravata-v-maichinotozdraveopazvane
НПО настояват за спазване на човешките права на родилки и бебета
http://bnr.bg/sofia/post/100591784/npo-nastoavat-za-spazvane-na-grajdanskiteprava-na-rodilki-i-bebeta
Без вербално насилие над родилките - http://www.chernomore.bg/bulgaria/201508-16/bez-verbalno-nasilie-nad-rodilkite
НПО искат по-високо качество на майчиното здравеопазване http://bg.b2.mk/news/?newsid=Wifb
Неправителствени организации искат промени в законите за
родилки у нас - http://sofia.topnovini.bg/node/624314#sthash.5VKILeN6.dpuf
Притеснително много жени у нас раждат със секцио - 40%
http://novinite.bg/articles/98183/Pritesnitelno-mnogo-jeni-u-nas-rajdat-sas-sekcio-40
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Над 40 на сто от жените в България раждат със секцио
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/nad-40-na-sto-ot-zhenite-v-balgarijarazhdat-sas-sekcio.html
40 на сто от BG майките раждат със секцио
http://www.monitor.bg/article?id=477558
Над 40% от българките раждат със секцио, практиката е поголовна в частните
болници
http://www.mediapool.bg/nad-40-ot-balgarkite-razhdat-sas-sektsio-praktikata-epogolovna-v-chastnite-bolnitsi-news238032.html
40% от българките раждат със секцио
http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/40-ot-bylgarkite-razhdat-sys-sekcio6041135#comments

Ражданията със секцио са нараснали с над 40% заради липса на
информация
http://bnt.bg/news/zdrave/razhdaniyata-sa-s-sektsio-sa-narasnali-s-nad-40-zaradilipsa-na-informatsiya

Неправителствени организации се обединяват за подобряване на родилните
грижи в страната
http://www.skat.bg/news.php?action=7&newsID=31902

Централна емисия – 16 август
http://tv7.bg/Емисия-новини/Централна-емисия-16август_l.3_i.10196857.html#.VdI_GLkVhjo
Средно 40% от българките раждат с цезарово сечение
http://www.zdrave.net/news/210/sredno-40-balgarkite-razhdat-tsezarovosechenie-62081
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Нормално ли е това: Над 40% от българките раждат със секцио
http://www.blitz.bg/news/article/355572

Над 40% от българките раждат със секцио
http://www.clubz.bg/25701-nad_40_ot_bylgarkite_rajdat_sys_sekcio
"Кошмар" ли е да родиш в България?
http://www.clubz.bg/25786-koshmar_li_e_da_rodish_v_bylgariq

ДОКОГА?! или отворено писмо: На вниманието на г-жа Вяра Гачева, акушерка
от Пловдив

http://roditelstvo.po-dobre.com/index.php/2015/08/20/open-letter/

МЗ да изрази ясна позиция срещу насилието над раждащи жени и
маневрата на Кристелер
http://www.zdrave.net/news/novini-210/izrazi-yasna-pozitsia-nasilieto-razhdashti62098

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ИСКАТ УВАЖЕНИЕ КЪМ РОДИЛКИТЕ
http://tvplus.bg/index.php?p=news&c=1&id=20659
Неправителствени организации се обединяват за подобряване на
родилните грижи в страната
http://www.namama.bg/article-nepravitelstveni-organizacii-se-obedinyavat-zapodobryavane-na-rodilnite-grizhi-v-stranata/371

У-лицата: Няма грижа без уважение!
Как да бъдат избегнати проблемите при раждането, разказва Нели Мутафова
http://www.dnes.bg/faq/2015/08/21/u-licata-niama-grija-bez-uvajenie.273899
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в-к “Клуб 100” от 19.08.2015 г. - няма онлайн вариант, кратък анонс на стр. 3
Нели Мутафова: Чупят ни ребрата при раждане
публикация във в-к Доктор, 19.08.2015 г. , препубликувана онлайн
http://www.blitz.bg/article/42425 -

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МАЙЧИНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
http://www.chronicle.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%
BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%
BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%
B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
сп. MedPost - онлайн и печатно издание, стр. 6 http://www.youblisher.com/p/1224881-MEDPost-%D0%B1%D1%80-10/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от сдружение „Родилница“ и фондация „Родители за родители“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на
НПО в България.

