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УКАЗАНИЯ
I. ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ СИСТЕМАТА НА
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
1.

Ръководителите на съответните структури изпращат до ВМА – София
придружително писмо с обобщен списък на желаещите да се обучават
служители и приложени попълнени заявления за обучението на адрес:
гр. София 1606, ул. „Г. Софийски” № 3, ВМА – София, отдел „Учебна и
научно-изследователска дейност”.

* Списъкът по т.1 трябва да включва: три имена по документ за самоличност,
наименование и № на курса.

2. Заявленията за участие в обученията /по образец/, включени в План разписанието следва да бъдат с четливо изписани имена, звание, научна
степен, академична длъжност и др.
3. За включване на служител в обучение за придобиване на професионална
квалификация по високоспециализирани медицински дейности /образец
№ 4/ ръководителят на съответната структура изпраща мотивирано предложение до Началника на ВМА, с приложени копия на следните
документи на специалиста:
- диплома за висше образование;
- свидетелство за призната специалност.
* За обучение по високоспециализирани дейности могат да кандидатстват единствено
лекари с придобита специалност, изискваща се от съответната учебна програма.

4. Одобрените за обучение кандидати се уведомяват по служебен път.
5. При необходимост от отчисляване, включените в заповед служители
задължително подават по команден ред рапорт / заявление / до Началника
на ВМА – София.
6. Висшите

медицински и немедицински специалисти, работещи в
структурата на Военномедицинска академия и МО не заплащат
обучението си.
7. Краен срок за подаване на заявленията - 30 юли 2020г.
* В деня на започване на курса, участниците задължително се регистрират в отдел
„Учебна и научно-изследователска дейност” на Военномедицинска академия - София.
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II. ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

1. Кандидат-курсистите подават заявлениe с приложено удостоверение за
членство в съответната съсловна организация, на горепосочения адрес или на
следния мейл: kursove@vma.bg /за тематични курсове и индивидуално
обучение/. Същите получават потвърждение /по електронна поща/ за включване
в заявения курс с посочени: база на обучение, дата и час на явяване.
* Срок за подаване на заявленията: най-малко месец преди началната дата на
обявения курс.
2. Висшите медицински и немедицински специалисти, извън структурата на
МО, заплащат обучението си, както следва:
- тематични курсове:
 Лекари – 15 лв./ учебен ден;
 Професионалисти по здравни грижи – 12 лв./ учебен ден;
 Немедицински специалисти- 10 лв./ учебен ден.
- индивидуално обучение:
 Лекари – 20 лв. / учебен ден;
 Професионалисти по здравни грижи – 15 лв. / учебен ден;
 Немедицински специалисти – 15 лв. / учебен ден.
-

обучение за придобиване на професионална квалификация по
високоспециализирани дейности в здравеопазването:
 Лекари – 30 лв. / учебен ден.

* За обучение по високоспециализирани дейности кандидатстват само лекари с
призната специалност, изискваща се от съответната учебна програма.
* Таксите могат да претърпят промяна.

III. 1. На завършилите тематични курсове и индивидуални обучения се
издава „Удостоверение”.
2. На успешно завършилите обучение по високоспециализирана
дейност в здравеопазването се издава „Удостоверение за квалификация по
високоспециализирана дейност в здравеопазването”.
* В деня на започване на курса, участниците задължително се регистрират в отдел
„Учебна и научно-изследователска дейност” на Военномедицинска академия – София.

4

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ
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ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ЛЕКАРИ
I. КАТЕДРА „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”
1. ТЕМА НА КУРСА: SIRS, СЕПСИС, СЕПТИЧЕН ШОК.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: проф. Ев. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р Абрашева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари. Медицинските специалисти от курса да
придобият основни съвременни теоретични и практически познания за поведение при
болни в сепсис и септичен шок.
Начало на обучението: 07.10.2020 г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум - 5, максимум – 10
2. ТЕМА НА КУРСА: КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: д-р Маринова
Технически отговорник: д-р Димов
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, които да придобият теоретични и
практически познания и умения за провеждането на основна и авансирана поддръжка
на жизнените функции според съвременните разбирания.
Начало на обучението: 26.10.2020 г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум – 5, максимум - 10
3. ТЕМА НА КУРСА: РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: проф. Ев. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р Сл. Асов
Анотация: Курсът е предназначен за лекари. Медицинските специалисти от курса да
придобият теоретични и практически познания за видовете регионална анестезия и
тяхното приложение в операционната и интензивното отделение.
Начало на обучението: 02.11.2020 г.
Продължителност: 4 учебни дни, 32 академични часа
Брой курсисти: минимум – 5, максимум – 10
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4. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В НЕВРОХИРУРГИЯТА –
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: чл.-кор. проф. Н. Петров, дмн
Технически отговорник: д-р Иванова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, които да придобият теоретични и
практически познания за спешните състояния в неврохирургията, тяхната диагностика
и лечение на операционната маса и в интензивните отделения.
Начало на обучението: 25.11.2020 г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум – 5, максимум -10
5. ТЕМА НА КУРСА: ЕХОГРАФИЯ В ИНТЕНЗИВНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: чл.-кор. проф. Н. Петров, дмн
Технически отговорник: д-р Рангелов
Анотация: Курсът е предназначен за лекари. Целта на курса е да се придобият
теоретични познания за медицинското използване на ехографията като метод и
приложението й в интензивната практика.
Начало на обучението: 11.01.2021 г.
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: минимум – 5, максимум -10
6. ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ НА АНЕСТЕЗИЯТА И ИНТЕНЗИВНОТО
ЛЕЧЕНИЕ В НЕВРОХИРУРГИЯТА.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: проф. Ев. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р Кънчева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, които да придобият съвременни
теоретични и практични познания за особеностите при провеждане на анестезия в
неврохирургията и водене на следоперативния период при неврохирургични болни.
Начало на обучението: 18.01.2021 г.
Продължителност: 4 учебни дни, 32 академични часа
Брой курсисти: минимум – 5, максимум – 10
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7. ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ В ЖЛЪЧНОЧЕРНОДРОБНАТА И ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: проф. Ев. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р Хъртова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари. Медицинските специалисти от курса да
придобият теоретични и практически познания за особеностите в анестезията и
интензивното лечение в жлъчно-чернодробната и панкреатична хирургия, включително
чернодробна трансплантация.
Начало на обучението: 26.01.2021 г.
Продължителност: 4 учебни дни, 32 академични часа
Брой курсисти: минимум – 5, максимум – 10
8. ТЕМА
НА
КУРСА:
ОБЕМОЗАМЕСТВАЩА
ТЕРАПИЯ
ХЕМОТРАНСФУЗИЯ В РЕАНИМАЦИОННАТА ПРАКТИКА.

И

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: проф. Ев. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р Кънчева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари. Целта е да се придобият теоретични
основи на обемозаместваща терапия в реанимационната практика. Режими и
мониторинг. Обсъждат се клинични случаи.
Начало на обучението: 10.02.2021 г
Продължителност: 3учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум – 5, максимум –10
9. ТЕМА НА КУРСА: ТРАВМА – СОРТИРОВКА, ЛЕЧЕНИЕ И ТРАНСПОРТ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: гл. ас. д-р Е. Кържин
Технически отговорник: д-р Филипова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари. Медицинските специалисти от курса да
придобият познания за етиологията, патофизиологията, диагностика и поведение при
политравматични пациенти на място и в лечебното заведение.
Начало на обучението: 22.02.2021 г.
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: минимум – 5, максимум –10
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10.
ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИЯ НА ОТДАЛЕЧЕНИ ЛОКАЦИИ И В
ЕДНОДНЕВНАТА ХИРУРГИЯ
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: д-р Маринова
Технически отговорник: д-р Кънчева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, които да се запознаят с особеностите и
изискванията за порвеждане на анестезия на отдалечени локации и в еднодневната
хирургия. Практическо приложение на получените познания.
Начало на обучението: 09.03.2021 г.
Продължителност: 4 учебни дни, 32 академични часа
Брой курсисти: минимум – 5, максимум - 10
11. ТЕМА
НА
КУРСА:
ДОНОРСТВО.
КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ДОНОР.

МОЗЪЧНА

СМЪРТ

И

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: проф. Ев. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р Сл. Асов
Анотация: Курсът е предназначен за лекари. Медицинските специалисти от курса да
придобият диагностични, законови и практически познания на диагностицирането и
поведението при мозъчна смърт. Кондициониране на донор.
Начало на обучението: 17.03.2021 г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум – 5, максимум – 10
12. ТЕМА
НА
КУРСА:
ОСОБЕНОСТИ
ЛАПАРОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ.

НА

АНЕСТЕЗИЯТА

В

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: д-р Маринова
Технически отговорник: д-р Абрашева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари. Медицинските специалисти от курса да
придобият теоретични познания за особеностите в лапароскопската хирургия и
практическото им приложение при клинични случаи.
Начало на обучението: 10.05.2021 г.
Продължителност: 4 учебни дни, 32 академични часа
Брой курсисти: минимум – 5, максимум – 10
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13.
ТЕМА НА КУРСА: ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: проф. Ев. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р Кънчева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари. Медицинските специалисти от курса да
придобият теоретични и практически познания за анестезиологичния риск,
особеностите на различните позиции на операционната маса и техното изпълнение.
Електричество и сигурност по време на анестезия.
Начало на обучението: 17.05.2021 г.
Продължителност: 4 учебни дни, 32 академични часа
Брой курсисти: минимум – 5, максимум -10
14. ТЕМА НА КУРСА: ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: д-р Маринова
Технически отговорник: д-р В. Димов
Анотация: Курсът е предназначен за лекари. Медицинските специалисти от курса да
придобият теоретичната основа на медицинското хранене при критично болни
пациенти. Обсъждане на клинични случаи и изготвяне на примерни хранителни
режими.
Начало на обучението: 26.05.2021 г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум – 5, максимум – 10

II. КАТЕДРА
„ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ,
ЧЕРНОДРОБНОПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ”
15. ТЕМА НА КУРСА: ХИРУРГИЯ НА ДОЛНА ПРАЗНА ВЕНА.
База за провеждане:
трансплантология”

Клиника

“Чернодробно-панкреатична

Ръководител на обучението: проф. Н. Владов, дмн
Технически отговорник: д-р Р. Костадинов, д-р Цв. Тричков
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 28.09.2020г.
Продължителност: 10 учебни дни
Брой курсисти: до 5
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хирургия

и

16. ТЕМА НА КУРСА: ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА ЧЕРЕН ДРОБ И
ПАНКРЕАС.
База за провеждане:
трансплантология”

Клиника

“Чернодробно-панкреатична

хирургия

и

Ръководител на обучението: проф. Н. Владов, дмн
Технически отговорник: д-р Р. Костадинов, д-р Цв. Тричков
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 12.10.2020г.
Продължителност: 10 учебни дни
Брой курсисти: до 5
17. ТЕМА НА КУРСА: ХИРУРГИЯ НА ЧЕРЕН ДРОБ И ПАНКРЕАС.
База за провеждане:
трансплантология”

Клиника

“Чернодробно-панкреатична

хирургия

и

Ръководител на обучението: проф. Н. Владов, дмн
Технически отговорник: д-р Р. Костадинов, д-р Цв. Тричков
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 16.11.2020г.
Продължителност: 10 учебни дни
Брой курсисти: до 5
18. ТЕМА
НА
КУРСА:
ЗАБОЛЯВАНИЯ
НА
ГОРНИЯ
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ - АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ.
База за провеждане: Клиника “Гастроентерология”
Ръководител на обучението: доц. д-р З. Дунков, дм
Технически отговорник: д-р Ал. Кацаров, дм
Анотация: В курса имат право да участват лекари, завършили медицина и специалисти
по обща медицина и вътрешни болести. Целта на курса е теоретично представяне на
диагностичните критерии, видовете лечение и профилактиката на най-често срещаните
заболявания на панкреаса.
Начало на обучението: 07.12.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум - 5, максимум – 10
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19. ТЕМА НА КУРСА: ХРОНИЧНИ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.

И

ВИРУСНИ

ХЕПАТИТИ

–

База за провеждане: Клиника “Гастроентерология”
Ръководител на обучението: доц. д-р М. Симонова, дм
Технически отговорник: д-р Д. Томова
Анотация: В курса имат право да участват лекари, завършили медицина и специалисти
по обща медицина и вътрешни болести. Целта на курса е теоретично представяне на
диагностичните критерии, видовете лечение и профилактиката на хроничните
хепатити.
Начало на обучението: 22.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум - 5, максимум - 10
20. ТЕМА НА КУРСА: ХРОНИЧНИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА
ЧЕРВАТА.
База за провеждане: Клиника “Гастроентерология”
Ръководител на обучението: проф. д-р Д. Таков, дм
Технически отговорник: д-р Д. Стоянова
Анотация: В курса имат право да участват лекари, завършили медицина и специалисти
по обща медицина и вътрешни болести. Целта на курса е теоретично представяне на
диагностичните критерии, диференциалната диагноза и лечебните подходи при
пациенти с хронични възпалителни заболявания на червата.
Начало на обучението: 11.01.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум - 5, максимум - 10
21. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТО-БИЛИАРНАТА СИСТЕМА.
База за провеждане: Клиника “Гастроентерология”
Ръководител на обучението: доц. д-р З. Дунков, дм
Технически отговорник: д-р Ив. Попадийн
Анотация: Курс за лекари, завършили медицина и специалисти по обща медицина и
вътрешни болести. Целта е теоретично представяне на диагностичните критерии,
видовете лечение и профилактиката на най-често срещаните заболявания на хепатобилиарната система.
Начало на обучението: 22.03.2021г.
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Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум - 5, максимум – 10

22. ТЕМА НА КУРСА: ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ – ПОКАЗАНИЯ,
ПОДГОТОВКА И АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕДОПЕРАТИВНИЯ
ПЕРИОД.
База за провеждане: Клиника “Гастроентерология”
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Кацаров, дмн
Технически отговорник: д-р Ал. Кацаров, дм
Анотация: В курса имат право да участват лекари, завършили медицина и специалисти
по обща медицина и вътрешни болести. Целта на курса е теоретично запознаване с
подбора на донори, подготовката за трансплантация на пациентите с хронични
чернодробни заболявания и поведението в предоперативния период.
Начало на обучението: 05.04.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: минимум - 5, максимум – 10
23. ТЕМА
НА
КУРСА:
ЧЕРНОДРОБНА
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ В СЛЕДОПЕРАТИВНИЯ ПЕРИОД.

-

База за провеждане: Клиника “Гастроентерология”
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Кацаров, дмн
Технически отговорник: доц. д-р М. Симонова, дм
Анотация: В курса имат право да участват лекари, завършили медицина и специалисти
по обща медицина и вътрешни болести. Целта на курса е теоретично представяне на
проследяването и постоперативното лечение при пациенти след чернодробна
трансплантация.
Начало на обучението: 10.05.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум - 5, максимум – 10
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III. КАТЕДРА
„ГРЪДНА
ХИРУРГИЯ,
ФТИЗИАТРИЯ,
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
И
ОБМЯНАТА”

ПНЕВМОЛОГИЯ,
БОЛЕСТИ
НА

24. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИИТЕ НА
ДОЛНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА.
База за провеждане: Клиника „Пневмология и фтизиатрия”
Ръководител на обучението: доц. д-р М. Енчева, дм
Технически отговорник: подп. д-р Пл. Титоренков, дм
Анотация: Целта на курса е участниците да се запознаят с новостите в ръководствата за
диагноза и лечение на инфекциите на долните дихателни пътища и с профилактиката
на усложненията им. Курсът е предназначен за лекари от доболничната помощ.
Начало на обучението: 16.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: 5
25. ТЕМА НА КУРСА: ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОБСТРУКТИВНИ БЕЛОДРОБНИ
БОЛЕСТИ – ХОББ, АСТМА.
База за провеждане: Клиника „Пневмология и фтизиатрия”
Ръководител на обучението: доц. д-р М. Енчева, дм
Технически отговорник: подп. д-р Пл. Титоренков, дм
Анотация: Екзацербациите на ХОББ и астмата влошават протичането им, ускоряват
спада на белодробната функция и влошават качеството на живот на болните. Целта на
курса е се запознаят участниците с новостите в диагностицирането на екзацербациите,
тяхното лечение и профилактика. Курсът е предназначен за лекари от доболничната
помощ.
Начало на обучението: 22.02.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: 5
26. ТЕМА НА КУРСА: ИНТЕРСТИЦИАЛНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ.
База за провеждане: Клиника „Пневмология и фтизиатрия”
Ръководител на обучението: доц. д-р М. Енчева, дм
Технически отговорник: подп. д-р Пл. Титоренков, дм
Анотация: Интерстициалните белодробни болести са хетерогенна група, обединяваща
патологични процеси, протичащи с възпаление и различна степен на фиброза. Целта на
курса е запознаване със съвременните алгоритми за диагноза и лечение при най-
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разпространените и значими интерстициални белодробни болести. Особен акцент в
програмата на курса е съвременното лечение на идиопатичната белодробна фиброза.
Начало на обучението: 10.05.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: 5
27. ТЕМА НА КУРСА: ЕНДОКРИННИ ПРОБЛЕМИ НА ИНФЕРТИЛИТЕТА.
ЕНДОКРИННИ
ПРОМЕНИ
НА
МЕНОПАУЗАЛНИЯ
И
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛНИЯ ПЕРИОД.
База за провеждане: Клиника „Ендокринология и болести на обмяната”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ив. Даскалова, дмн
Технически отговорник: м-р доц. Цв. Тотомирова, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, работещи в различни клинични звена,
лаборатории, поделения и др. Проблемът е актуален, заболяването е с голяма честота и
значение в ежедневната практика.
Начало на обучението: 28.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-6, максимум-8
28. ТЕМА НА КУРСА: ХИПЕРТОНИИ, СВЪРЗАНИ С ЕНДОКРИННИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ.
База за провеждане: Клиника „Ендокринология и болести на обмяната”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ив. Даскалова, дмн
Технически отговорник: д-р С. Пашкунова, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, работещи в различни клинични звена,
лаборатории, поделения и др. Проблемът е актуален, заболяването е с голяма честота и
значение в ежедневната практика.
Начало на обучението: 09.12.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-6, максимум-8
29. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ЕНДОКРИНОЛОГИЯТА.
База за провеждане: Клиника „Ендокринология и болести на обмяната”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ив. Даскалова, дмн
Технически отговорник: д-р С. Пашкунова, дм
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари, работещи в различни клинични звена,
лаборатории, поделения и др. Проблемът е актуален, заболяването е с голяма честота и
значение в ежедневната практика.
Начало на обучението: 17.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-6, максимум-8
30. ТЕМА НА КУРСА: РАННА ДИАГНОСТИКА НА ПРЕКАНЦЕРОЗИТЕ НА
МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА – ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ.
База за провеждане: Клиника “Гръдна хирургия”
Ръководител на обучението: проф. д-р Г. Байчев, дм
Технически отговорник: ст. м. с. Л. Николова
Анотация: Представят се съвременните възможности за предоперативна ранна
диагностика на преканцерозите на млечната жлеза, като се разглеждат възможностите и
ограниченията на всеки един метод.
Начало на обучението: 07.10.2020г.
Продължителност: 2 учебни дни, 10 академични часа
Брой курсисти: 10
31. ТЕМА НА КУРСА: ПЛЕВРАЛНА ПУНКЦИЯ /ТОРАКОЦЕНТЕЗА/.
База за провеждане: Клиника “Гръдна хирургия”
Ръководител на обучението: проф. д-р Д. Йорданов, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Л. Николова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и специализанти от всички специалности.
Начало на обучението: 15.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3

IV. КАТЕДРА „ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ”
32. ТЕМА НА КУРСА: ВЕКТОРНО-ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ.
База за провеждане: Катедра „Инфекциозни болести”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Г. Попов, дм
Технически отговорник: гл. ас. д-р М. Баймакова, дм
Анотация: Векторно-предаваните инфекции са често срещани по нашите географски
ширини и са честа казуистика за българските лекари. Курсът е предназначен за лекари
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(специализанти, докторанти и специалисти) от системата на МО и извън системата на
МО (националната здравна мрежа).
Начало на обучението: 23.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-15
33. ТЕМА НА КУРСА: ХЕПАТИТ Е ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ.
База за провеждане: Катедра „Инфекциозни болести”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Г. Попов, дм
Технически отговорник: гл. ас. д-р М. Баймакова, дм
Анотация: През последните 10 години Хепатит Е вирусната инфекция (ХЕВ) се среща
все по-често в клиничната практика. Това обуславя необходимостта от повишаване на
нашето внимание към тази специфична зооноза. Курсът е предназначен за лекари
(специализанти, докторанти и специалисти) от системата на МО и извън системата на
МО (националната здравна мрежа).
Начало на обучението: 07.12.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-15

V. КАТЕДРА „КАРДИОЛОГИЯ,
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ”

ИНТЕНЗИВНА

34. ТЕМА НА КУРСА: АРТЕРИАЛНА
КЛИНИКА И ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ.

ХИПЕРТОНИЯ.

ТЕРАПИЯ

И

ПАТОГЕНЕЗА,

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на курса: проф. д-р К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р С. Дакова, дм; д-р Е. Крумова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни
болести”, „Кардиология”, и „Спешна медицина”.
Начало на обучението: 19.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-6
35. ТЕМА
НА
КУРСА:
КАРДИОГЕНЕН ШОК.

ОСТРА

СЪРДЕЧНА

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на курса: проф. д-р К. Рамшев, дм
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НЕДОСТАТЪЧНОСТ.

Технически отговорник: д-р С. Дакова, дм; д-р Е. Крумова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни
болести”, „Кардиология”, „Спешна медицина”.
Начало на обучението: 16.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-7
36. ТЕМА НА КУРСА: ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – СН
СЪС ЗАПАЗЕНА ФИ И С НАМАЛЕНА ФИ. ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на курса: проф. д-р К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р Н. Рамшев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни
болести”, „Кардиология”, „Обща медицина” и „Спешна медицина”.
Начало на обучението: 07.12.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-7
37. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦНС.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на курса: проф. д-р К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р Я. Христов, дм; д-р Д. Наева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни
болести”, „Кардиология”, „Анестезиология и интензивно лечение”, „Неврология” и
„Обща медицина”.
Начало на обучението: 11.01.2021г.
Продължителност: 4 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-7
38. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ ИСХЕМИЧНИ МОЗЪЧНИ ИНЦИДЕНТИ –
СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на курса: проф. д-р К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р Д. Наева
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни
болести”, „Кардиология”, „Анестезиология и интензивно лечение” „Неврология” и
„Обща медицина”.
Начало на обучението: 25.01.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-7
39. ТЕМА НА КУРСА: ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ. КАРДИОГЕНЕН
ШОК.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на курса: проф. д-р К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р С. Дакова, дм; д-р Е. Крумова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни
болести”, „Кардиология”, „Анестезиология и интензивна лечение” и „Обща медицина”.
Начало на обучението: 15.02.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-7
40. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ НАРУШЕНИЯ НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ ПОВЕДЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на курса: проф. д-р К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р С. Дакова, дм; д-р Е. Крумова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни
болести”, „Кардиология”, „Анестезиология и интензивна лечение” и „Обща медицина”.
Начало на обучението: 08.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-7
41. ТЕМА НА КУРСА: БЕЛОДРОБЕН ТРОМБЕМБОЛИЗЪМ. ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ, УСЛОЖНЕНИЯ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на курса: проф. д-р К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р К. Фералиев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни
болести”, „Кардиология”, „Анестезиология и интензивна лечение” и „Обща медицина”.
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Начало на обучението: 05.04.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-7
42. ТЕМА НА КУРСА: ПЕРИКАРДИТИ. ЕТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ
И УСЛОЖНЕНИЯ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на курса: проф. д-р К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р С. Дакова, дм; д-р Е. Крумова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни
болести”, „Кардиология”, „Анестезиология и интензивно лечение” и „Обща медицина”.
Начало на обучението: 10.05.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-6
43. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ - ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Клиника „Кардиология”
Ръководител на курса: д-р Т. Вълова - Илиева
Технически отговорник: ст. м.с. А. Кръстева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 08.09.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10
44. ТЕМА НА КУРСА: ПЕРИОПЕРАТИВНА ОЦЕНКА ПРИ НЕСЪРДЕЧНИ
ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ.
База за провеждане: Клиника „Кардиология”
Ръководител на курса: д-р Т. Вълова - Илиева
Технически отговорник: ст. м.с. А. Кръстева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 25.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10
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45. ТЕМА НА КУРСА: АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ.
База за провеждане: Клиника „Кардиология”
Ръководител на курса: д-р Т. Вълова - Илиева
Технически отговорник: ст. м.с. А. Кръстева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 25.01.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10
46. ТЕМА НА КУРСА: БЕЛОДРОБНА ТРОМБЕМБОЛИЯ - СЪВРЕМЕННО
ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Клиника „Кардиология”
Ръководител на курса: д-р Т. Вълова - Илиева
Технически отговорник: ст. м.с. А. Кръстева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 17.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10
47. ТЕМА НА КУРСА: ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ.
База за провеждане: Клиника „Кардиология”
Ръководител на курса: д-р Т. Вълова - Илиева
Технически отговорник: ст. м.с. А. Кръстева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 10.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10
48. ТЕМА НА КУРСА: ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ СЪС ST- ЕЛЕВАЦИЯ.
База за провеждане: Клиника „Кардиология”
Ръководител на курса: д-р Т. Вълова - Илиева
Технически отговорник: ст. м.с. А. Кръстева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
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Начало на обучението: 12.05.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10

49. ТЕМА НА КУРСА: ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА
СЪВРЕМЕННА ТЕРАПЕВТИЧНА СТРАТЕГИЯ.

НЕДОСТАТЪЧНОСТ-

База за провеждане: Клиника „Кардиология”
Ръководител на курса: д-р Т. Вълова - Илиева
Технически отговорник: ст. м.с. А. Кръстева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 09.06.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10
50.

ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В КАРДИОЛОГИЯТА.

База за провеждане: Клиника по Вътрешни болести
Ръководител на обучението: доц. д-р Н. Григоров, дм
Технически отговорник: д-р К. Кирилова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, лекари–специализанти и
общопрактикуващи лекари. Спешните състояния в кардиологията са често срещани и
животозастрашаващи. Адекватната диагностика и реакция е важна за овладяването им.
Начало на обучението: 12.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
51. ТЕМА НА КУРСА: ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА МАСОВИ МЕДИЦИНСКИ ЗАГУБИ ОТ
ХИМИЧНИ, БИОЛОГИЧНИ, РАДИАЦИОННИ ИЛИ ЯДРЕНИ (ХБРЯ)
ПОРАЗЯВАЩИ АГЕНТИ.
База за провеждане: Клиника по Вътрешни болести
Ръководител на обучението: доц. д-р Н. Григоров, дм
Технически отговорник: д-р Ю. Маноилова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари от системата на Въоръжените сили на Р.
България. Целта му е да се повиши теоретичната и практическа подготовка на лекарите
по отношение на организацията на спешната помощ и дейности на спешните
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медицински екипи, при възникване на масови медицински загуби от ХБРЯ поразяващи
агенти.
Начало на обучението: 19.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: до 6
52. ТЕМА НА КУРСА: ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ С ВЪЗНИКВАНЕ НА МАСОВИ
МЕДИЦИНСКИ
ЗАГУБИ
ОТ
КОНВЕНЦИОНАЛНИ
ПОРАЗЯВАЩИ
СРЕДСТВА.
База за провеждане: Клиника по Вътрешни болести
Ръководител на обучението: доц. д-р Н. Григоров, дм
Технически отговорник: д-р Др. Угринова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари от системата на Въоръжените сили на Р.
България. Целта му е да се повиши теоретичната и практическа подготовка на лекарите
по отношение на организацията на спешната помощ и дейности на спешните
медицински екипи при възникване на масови медицински загуби от конвенционални
поразяващи средства.
Начало на обучението: 26.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: до 6
53.

ТЕМА НА КУРСА: КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ.

База за провеждане: Клиника по Вътрешни болести
Ръководител на обучението: доц. д-р Н. Григоров, дм
Технически отговорник: д-р Б. Петров
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със специалност, лекари – специализанти,
лекари без специалност. Целта на обучението е придобиване на познания за
провеждането на кардиопулмонална ресусцитация в условията на спешната медицинска
помощ.
Начало на обучението: 23.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10

VI. КАТЕДРА „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ИМУНОЛОГИЯ”
54. ТЕМА НА КУРСА: ГЕНОМНАТА ДИГНОСТИКА НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ.
База за провеждане: Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология
Ръководител на обучението: доц. д-р Л. Митев, дм
Технически отговорник: ас. Л. Грахльова
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари със специалност или специализанти по
„Вътрешни болести”, „Хирургия”, „Клинична лаборатория”, „Клинична имунология”,
„Хематология”, магистри по биология, молекулярна биология и биохимия. Целта на
курса е запознаване с етапите и възможностите на геномния анализ, както и клиничната
интерпретация на геномните находки при онкологичните заболявания.
Начало на обучението: 17.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 25 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум-7
55. ТЕМА НА КУРСА: ХРАНИТЕЛНА АЛЕРГИЯ
НЕПОНОСИМОСТ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.

И

ХРАНИТЕЛНА

База за провеждане: Лаборатория по клинична имунология
Ръководител на обучението: доц. д-р Е. Викентиева, дм
Технически отговорник: мед. лаб. С. Стоева
Анотация: Курсът е предназначен за дипломирани лекари или други специалисти с
висше немедицинско образование, без ограничения в трудовия им стаж или
специалността. Предвижда се въведение в механизмите на отговор при състоянията
дължащи се на хранителна алергия и хранителна непоносимост, различията в подхода и
прогнозата. Предлага се преглед на съвременните методи в лабораторната диагностика
при двете състояния с акцент върху подбора на тест и интерпретацията на резултатите.
Начало на обучението: 07.04.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: до 10

VII. КАТЕДРА „МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ”
56. ТЕМА НА КУРСА: СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА АТИПИЧНИ
ПРИЧИНИТЕЛИ (Coxiella burnetii, M. pneumonia, C. pneumonia и L. pneumophila).
База за провеждане: Лаборатория „Вирусология”
Ръководител на обучението: доц. д-р В. Ковальова, дм
Технически отговорник: доц. д-р В. Ковальова, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни
грижи и има за цел да запознае курсистите със съвремената серологична диагностика
на атипични причинители (Coxiella burnetii, M. pneumonia, C. pneumonia и L.
pneumophila).
Начало на обучението: 05.10.2020г.
Продължителност: 4 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум -1, максимум -5
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57. ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННА МОЛЕКУЛЯРНОБИОЛОГИЧНА
ДИАГНОСТИКА НА НОВИЯ КОРОНАВИРУС COVID-19 С REAL TIME PCR
База за провеждане: Лаборатория „Вирусология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р М. Кунчев, дм
Технически отговорник : подп. доц. д-р М. Кунчев, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни
грижи и има за цел да запознае курсистите със съвременни молекулярнобиологични
методи за диагностика на новия коронавирус Covid-19.
Начало на обучението: 12.10.2020г
Продължителност: 5 учебни дни, академични часове – 30
Брой курсисти: минимум -1, максимум -5
58. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ.
База за провеждане: Лаборатория „Вирусология”
Ръководител на обучението: ас. д-р А. Гоцева
Технически отговорник: ас. д-р А. Гоцева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни
грижи и има за цел да запознае курсистите със съвременната лабораторна диагностика
на вирусните хепатити.
Начало на обучението: 20.10.2020г.
Продължителност: 4 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум - 1, максимум - 5
59. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА ХЕРПЕС ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ.
База за провеждане: Лаборатория „Вирусология”
Ръководител на обучението: ас. д-р А. Гоцева
Технически отговорник: ас. д-р А. Гоцева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни
грижи и има за цел да запознае курсистите със съвременната диагностика на херпесната
група вируси (HSV, EBV, CMV и VZV).
Начало на обучението: 03.11.2020г.
Продължителност: 4 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум -1, максимум -5
60. ТЕМА НА КУРСА:
HPV (ЧОВЕШКИ
ПАПИЛОМЕН
ВИРУС)
МОЛЕКУЛЯРНОБИОЛОГИЧНА
ДИАГНОСТИКА,
ТИПИЗИРАНЕ
И
ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА.
База за провеждане: Лаборатория „Вирусология”
Ръководител на обучението: подп. д-р М. Кунчев, дм
Технически отговорник: подп. д-р М. Кунчев, дм

26

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни
грижи и има за цел да запознае курсистите със съвремената диагностика на HPV и
възможностите за профилактика и лечение.
Начало на обучението: 09.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум -1, максимум -5
61. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА ГРИП А/В и RSV.
База за провеждане: Лаборатория „Вирусология”
Ръководител на обучението: ас. д-р А. Гоцева
Технически отговорник: ас. д-р А. Гоцева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни
грижи и има за цел да запознае курсистите със съвременната диагностика,
профилактика и терапия на Грип А/В и RSV.
Начало на обучението: 08.12.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум -1, максимум -5
62. ТЕМА НА КУРСА: МИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
АНТИМИКРОБНА ТЕРАПИЯ ПРИ ПРОБЛЕМНИ БОЛНИЧНИ ПАТОГЕНИ.
База за провеждане: Лаборатория „Микробиология”
Ръководител на обучението: доц. д-р Ив. Гергова, дм
Технически отговорник: ст.мед. лаб. С. Чанева
Анотация: Предназначен за лекари. Има за цел да запознае курсистите със
съвременното състояние на проблема и да представи практическите възможности за
трениране на проблемните полирезистентни причинители на инфекции.
Начало на обучението: 08.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум -3, максимум -5

VIII. КАТЕДРА
„НЕРВНИ
ПСИХИАТРИЯ”

БОЛЕСТИ,

НЕВРОХИРУРГИЯ

И

63. ТЕМА
НА
КУРСА:
КОМПЮТЪРЕН
ДИЗАЙН
НА
ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ ИМПЛАНТИ ЗА КРАНИОПЛАСТИКА НА ГОЛЕМИ
ЧЕРЕПНИ ДЕФЕКТИ.
База за провеждане: Клиника „Неврохирургия“
Ръководител на обучението: м-р д-р Ив. Тодоров
Технически отговорник: д-р И. Георгиев
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност или течаща
специализация по неврохирургия или неврология. Курсистите се обучават за работа с
компютърни приложения за анализ на медицински образни изследвания и триизмерен
компютърен дизайн. Алгоритъм за проектиране и моделиране на индивидуализирани
титанови импланти за пластично затваряне на големи краниални дефекти.
Начало на обучението: 09.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5
64. ТЕМА НА КУРСА: СПИНАЛНА ХИРУРГИЯ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ.
База за провеждане: Клиника „Неврохирургия“
Ръководител на обучението: д-р Вл. Пранджев
Технически отговорник: д-р Н. Динев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност или течаща
специализация по неврохирургия или неврология. Курсистите се запознават със
съвременните тенденции за хирургично лечение на дегенеративните заболявания в
краниоспиналния и субаксиалния сегменти на гръбначния стълб. Основни оперативни
техники за спинална декомпресия и стабилизация с преден и заден достъп. Системи за
гръбначна инструментация и дисково протезиране в шийната област .
Начало на обучението: 16.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5
65. ТЕМА НА КУРСА: ОБРАЗНО ВОДЕНЕ НА НЕВРОХИРУРГИЧНИТЕ
ИНТЕРВЕНЦИИ.
База за провеждане: Клиника „Неврохирургия“
Ръководител на обучението: проф. д-р Т. Ефтимов, дм
Технически отговорник: м-р д-р Ив. Тодоров
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност или течаща
специализация по неврохирургия или неврология. Курсистите се запознават с основните
принципи и областите на приложение на конвенционалната и ултразвуковата
невронавигация.
Демонстрация
на
възможностите
за
интраоперативна
ултрасонография, триизмерна ехографска регистрация и Доплерова ангиография.
Практически занятия с невронавигационните системи Sonowand Invite и Vector Vision.
Начало на обучението: 05.04.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5
66. ТЕМА НА КУРСА: МС - СЪВРЕМЕННИ ПАТОГЕНЕТИЧНИ СХВАЩАНИЯ
ЗА БОЛЕСТТА И ТЕРАПЕВТИЧНИ СТРАТЕГИИ.
База за провеждане: Клиника „Нервни болести“
Ръководител на обучението: д-р К. Принова
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Технически отговорник: д-р С. Стратиева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със специалност „Нервни болести” и
специализанти. Има за цел да се запознаят лекарите с новостите по отношение на
патогенезата и съвременното лечение на Множествената склероза.
Начало на обучението: 17.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-5
67. ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ
ВЕРТИЖНИЯ СИНДРОМ.

НАСОКИ

В

ЛЕЧЕНИЕТО

НА

База за провеждане: Клиника „Нервни болести“
Ръководител на обучението: д-р К. Принова
Технически отговорник: д-р С. Стратиева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със специалност „Нервни болести”, „УНГ”
и специализанти. Има за цел да се запознаят лекарите с новостите по отношение на
патогенезата и съвременното лечение на Вертижния синдром.
Начало на обучението: 14.04.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-5
68. ТЕМА НА КУРСА: КАРОТИДНА ПАТОЛОГИЯ
ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ.

–

СЪВРЕМЕННИ

База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на нервната система “
Ръководител на обучението: проф. д-р Ек. Титянова, дмн
Технически отговорник: д-р С. Каракънева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по неврология,
специализанти по нервни болести, неврохирургия, кардиология и общопрактикуващи
лекари. Целта на курса е запознаване на участниците със съвременните подходи при
диагностиката и лечението на каротидната патология.
Начало на обучението: 12.11.2020г.
Продължителност: 2 учебни дни, 10 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-10
69. ТЕМА НА КУРСА: ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА НЕВРОСОНОЛОГИЯТА.
База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на нервната система“
Ръководител на обучението: проф. д-р Ек. Титянова, дмн
Технически отговорник: д-р С. Каракънева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по неврология,
специализанти по нервни болести, неврохирургия, кардиология и общопрактикуващи
лекари.
Начало на обучението: 07.12.2020г.
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Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-10
70. ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИЧНА НЕВРОСОНОЛОГИЯ.
База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на нервната система “
Ръководител на обучението: проф. д-р Ек. Титянова, дмн
Технически отговорник: д-р С. Каракънева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по неврология,
специализанти по нервни болести, неврохирургия, кардиология и общопрактикуващи
лекари.
Начало на обучението: 10.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-10
71. ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ.
База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на нервната система “
Ръководител на обучението: проф. д-р Ек. Титянова, дмн
Технически отговорник: д-р П. Попов, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по неврология,
специализанти по нервни болести, неврохирургия, общопрактикуващи лекари.
Начало на обучението: 15.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-10
72. ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ.
База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на нервната система “
Ръководител на обучението: проф. д-р Ек. Титянова, дмн
Технически отговорник: д-р Р. Димова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по неврология,
специализанти по нервни болести, неврохирургия, общопрактикуващи лекари.
Начало на обучението: 22.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-10
73. ТЕМА НА КУРСА: ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНСОМНИЯ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: д-р Г. Димитрова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, медицински сестри и психолози от
военните формирования и от структурите на ВМА.
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Начало на обучението: 02.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
74. ТЕМА НА КУРСА: ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ОСТРИ
ПСИХОПАТОЛОГИЧНИ СИМПТОМИ В РАМКИТЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО В
ОБЩОПРОФИЛНА БОЛНИЦА.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: д-р Ал. Петров
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, медицински сестри и психолози от
военните формирования и от структурите на ВМА. Включва разпознаване на
психопатологичните симптоми и тяхната връзка с общомедицинското състояние;
преценка за опасно поведение; правни регулации, когато се налагат принудителни
мерки; терапевтично поведение и и мобилизация.
Начало на обучението: 16.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
75. ТЕМА НА КУРСА: ЛЕЧЕНИЕ С ОПИЕВИ АГОНИСТИ И АГОНИСТАНТАГОНИСТИ ПРИ ЛИЦА, ЗАВИСИМИ ОТ ОПИОИДИ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: д-р М. Силяновски
Анотация: Курсът е предназначен за психолози и медицински специалисти от военните
формирования и от структурите на ВМА. Има за цел да запознае участниците с
основните насоки и цели на лечението на лица, зависими към опиоиди. Ще бъде
проведена дискусия относно преодоляване на стигмата към тази група пациенти.
Начало на обучението: 24.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
76. ТЕМА НА КУРСА: ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи от
военните формирования и от структурите на ВМА. Има за цел да запознае участниците
със съвременните фармако-терапевтични подходи за лечение в психиатрията.
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Начало на обучението: 22.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
77. ТЕМА НА КУРСА: ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА В КЛИНИЧНАТА
ПРАКТИКА.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: д-р Й. Маринова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, специализанти и медицински сестри. Има
за цел да разясни естеството на тревожните разстройства, изявата им в клиничната
практика, разпознаването им, подходи за справяне, насочване към съответните
специалисти и методи за лечението им.
Начало на обучението: 15.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
78. ТЕМА НА КУРСА: ПСИХОЛОГИЧНА И ПСИХОСОЦИАЛНА РАБОТА ПРИ
ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: к-н д-р М. Стоянова, дп
Анотация: Курсът е предназначен за военни психолози и медицински специалисти от
военните формирования и от структурите на ВМА. Има за цел да запознае участниците
с особеностите на психологичната работа при хора с психични проблеми, включваща
инсайт за болестта, мотивация за лечение, подкрепа в усилията за психосоциална
рехабилитация и ресоциализация.
Начало на обучението: 22.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
79. ТЕМА НА КУРСА: РЕПЕТАТИВНА ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА
СТИМУЛАЦИЯ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари от военните формирования и структурите
на ВМА. Има за цел да запознае участниците с особеностите и възможностите за
лечение на различни психични разстройства с метода репетативна транскраниална
магнитна стимулация.
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Начало на обучението: 29.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
80. ТЕМА НА КУРСА: МОТИВАЦИОННО ИНТЕРВЮ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: д-р Л. Узунов
Анотация: Курсът е предназначен за медицински персонал от структурите на ВМА.
Курсът има за цел да запознае медицинския персонал с мотивационното интервю, с
основните насоки и цели на лечението на лица, зависими към алкохол. Ще бъде
проведена дискусия относно преодоляване на стигмата към тази група пациенти.
Начало на обучението: 12.04.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
81. ТЕМА НА КУРСА: СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЧНА И ПСИХИАТРИЧНА
ЕКСПЕРТИЗА.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: к-н д-р М. Стоянова, д-р Ж. Въндев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и психолози от военните формирования и
от структурите на ВМА. Има за цел да запознае участницит с основните пунктове по
изготването на съдебно-психиатрична и психологична експертиза: данни от делото,
събиране на допълнителна информация и справки, интервюиране и психодиагностика,
изготвяне на заключение.
Начало на обучението: 10.05.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
82. ТЕМА НА КУРСА: ОСІ (OBSESSIVE COMPULSIVE INVENTORY) – МЕТОД
ЗА ДИАГНОСТИКА НА ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАЗСТРОЙСТВО В
ПСИХИАТРИЧНАТА ПРАКТИКА.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм , д-р Г. Димитрова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и психолози от военните формирования и
от структурите на ВМА, и има за цел да запознае участниците със същността и
приложението на тест Obsessive Compulsive Inventory в психиатрията.
Начало на обучението: 07.06.2021г.
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Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
83. ТЕМА НА КУРСА: ЛЕЧЕНИЕ НА ПСИХИЧНО БОЛНИ С ДЕПО
НЕВРОЛЕПТИЦИ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: д-р З. Стоева-Гогова
Анотация: Курсът е предназначен за медицински персонал от структурите на ВМА, и
има за цел да запознае медицинския персонал с лечението на болни с психични
заболявания с депо невролептици. Ще бъдат обсъдени причините и критериите за
лечение с депо препарати.
Начало на обучението: 15.06.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
84. ТЕМА НА КУРСА: ЕМОЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ РАБОТА С
ПАЦИЕНТИ.
База за провеждане: Лаборатория за психично здраве и превенция
Ръководител на обучението: М. Георгиева
Технически отговорник: Е. Георгиева
Анотация: Курсът е предназначен за медицински персонал от структурите на ВМА и
има за цел да запознае участниците със спецификата на емоционалната грижа в
комуникацията лекар/медицински специалист - пациент и с подходящите начини за
третиране на пациенти в специфични емоционални състояния. Представя се концепта
за психосоциалния подход и необходимостта от неговата интеграция с медицинския
модел на работа. В контекста на групова работа и ролево – преживелищен тренинг
участниците придобиват умения за работа с пациентите в условията на емоционални
кризисни състояния и практически подходи за справяне с тях .
Начало на обучението: 21.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-7, максимум-15
85. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
СТРЕС.
База за провеждане: Лаборатория за психично здраве и превенция
Ръководител на обучението: А. Бахнева
Технически отговорник: Е. Георгиева
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Анотация: Курсът е предназначен за медицински специалисти /лекари и специалисти
по здравни грижи/ и има за цел да запознае участниците с цялостния спектър на
медицинските и психологични аспекти, свързани с проявата
на стресови
реакции/разстройства, възникващи при кумулативен работен стрес и бърн-аут.
Начало на обучението: 18.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 21 академични часа
Брой курсисти: минимум-12, максимум-15
86. ТЕМА
НА
КУРСА:
МЕДИКОПСИХОЛОГИЧНИ
БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ.

АСПЕКТИ

НА

База за провеждане: Лаборатория за психично здраве и превенция
Ръководител на обучението: доц. д-р Ил. Маринов, дм
Технически отговорник: Е. Георгиева
Анотация: Курсът е предназначен за психолози и медицински персонал от военните
формирования и от структурите на ВМА. Има за цел да запознае участниците с
цялостния спектър на медицинските и психологични аспекти, свързани с проявата и
управлението на масовото поведение и стресовите реакции/ разстройства, възникващи
при бедствени ситуации. Ще бъдат представени в теоретичен и практически план
принципите за справяне с острите и протрахирани стресови реакции, паническото
поведение, социалната дезорганизация и хаос, и предложени практически подходи за
превенция, диагностика и контрол на индивидуално и групово ниво. Ще бъдат
разгледани принципите за психологично консултиране при бедствени ситуации и
психологичните интервенции за овладяване на масовоповеденческите реакции на
пострадалите.
Начало на обучението: 27.01.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-12, максимум-15
87. ТЕМА НА КУРСА: РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО
ПОВЕДЕНИЕ (ВЪЗРАСТНИ).
База за провеждане: Лаборатория за психично здраве и превенция
Ръководител на обучението: ст. л-т А. Миткова, дп
Технически отговорник: Е. Георгиева
Анотация: Курсът е предназначен за за психолози, социални работници и медицински
специалисти. Има за цел да запознае участниците със спецификите на рисковото
поведение и проявите му у възрастни индивиди. Диференцират се рисковото поведение
и нежеланите форми на поведение, аспектите на превенцията, организационните и
консултативните предизвикателства при овладяването на рискови поведенчески
прояви. Представят се психологичните аспекти на възникване и факторите, имащи
отношение към развитие на рисковото поведение. Включена е работа по казуси за
идентифициране и категоризиране на рисковото/нежеланото поведение, изготвяне на
прогноза за развитието на случая и психологичните аспекти на интервенцията.

35

Начало на обучението: 10.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: 15
88. ТЕМА НА КУРСА: ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ – IІ МОДУЛ.
База за провеждане: Лаборатория за психично здраве и превенция
Ръководител на обучението: Ю. Колев, М. Георгиева
Технически отговорник: Е. Георгиева
Анотация: Курсът е предназначен за психолози от военните формирования и
структурите на ВМА . Има за цел да запознае участниците с процесуално-динамичните
аспекти на психологичното консултиране, да повиши чувствителността им към
интеракцията психолог-субект на изследване и да насочи вниманието на
професионалистите към системността при изследването на личностното
функциониране и комплексното разбиране на личността в контекста на придобиването
на нови знания и умения за провеждане на психологично консултиране.
Начало на обучението: 24.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-12, максимум-15

IX. КАТЕДРА „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”
89. ТЕМА НА КУРСА: КОМПЮТЪРНО ТОМОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА
СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ.
База на провеждане: Катедра „Образна диагностика”
Ръководител на обучението: доц. д-р Вл. Николов, дм
Технически отговорник: д-р Н. Иванов
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 16.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум – 3, максимум – 10
90. ТЕМА НА КУРСА: МАМОГРАФИЯ.
База на провеждане: Катедра „Образна диагностика”
Ръководител на обучението: д-р А. Илийн
Технически отговорник: ст. лаб. Н. Бонинска
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по „Образна
диагностика” и рентгенови лаборанти.
Начало на обучението: 10.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум – 3, максимум – 5
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X. КАТЕДРА
„ОРТОПЕДИЯ,
РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ”

ТРАВМАТОЛОГИЯ

И

91. ТЕМА НА КУРСА: ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ФРАКТУРИ НА ТАЗА И
АЦУТАБУЛУМА.
База за провеждане: Катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна
хирургия”
Ръководител на обучението: проф. д-р Н. Цачев, дм
Технически отговорник: д-р Н. Иванов
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 12.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: 5
92. ТЕМА НА КУРСА: ЛЕЧЕНИЕ НА ОТКРИТИ ФРАКТУРИ НА ДЪЛГИТЕ
ТРЪБЕСТИ КОСТИ.
База за провеждане: Катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна
хирургия”
Ръководител на обучението: проф. д-р Н. Цачев, дм
Технически отговорник: д-р Д. Костов
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 16.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: 5
93. ТЕМА
НА
КУРСА:
РЕВИЗИОННО
ТАЗОБЕДРЕНИ И КОЛЕННИ СТАВИ.

ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ

НА

База за провеждане: Катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна
хирургия”
Ръководител на обучението: проф. д-р Н. Цачев, дм
Технически отговорник: доц. Р. Златев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 15.02.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: 5
94. ТЕМА НА КУРСА: РАМЕННА АРТРОСКОПИЯ ПРИ СУБАКРОМИАЛНА
ПАТОЛОГИЯ, УВРЕДА НА РОТАТОРНИЯ МАНШОН И ДЪЛГАТА ГЛАВА НА
БИЦЕПСА.
База за провеждане: Клиника „Артроскопска травматология”
Ръководител на обучението: доц. В. Русимов, дм
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Технически отговорник: д-р А. Георгиев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 19.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: 5
95. ТЕМА
НА
КУРСА:
АРТРОСКОПСКА
ТРАВМАТИЧНА РАМЕННА НЕСТАБИЛНОСТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

ПРИ

База за провеждане: Клиника „Артроскопска травматология”
Ръководител на обучението: доц. В. Русимов, дм
Технически отговорник: д-р А. Георгиев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 23.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: 5
96. ТЕМА НА КУРСА: АРТРОСКОПСКА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДНА
КРЪСТНА ВРЪЗКА.
База за провеждане: Клиника „Артроскопска травматология”
Ръководител на обучението: доц. В. Русимов, дм
Технически отговорник: д-р А. Георгиев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 22.02.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: 5

XI. КАТЕДРА „ОЧНИ БОЛЕСТИ, УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ
БОЛЕСТИ И ОРАЛНА ХИРУРГИЯ”
97. ТЕМА
НА
КУРСА:
ПРИНЦИПИ
НА
ЛАЗЕРТЕРАПИЯТА
ОФТАЛМОЛОГИЯТА. ЛАЗЕРИ ПРИ ПЕРИФЕРНИ ДЕГЕНЕРАЦИИ
ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ.

В
И

База за провеждане: Клиника “Очни болести”
Ръководител на обучението: проф. Л. Войнов, дм; доц. Хр. Видинова, дм
Технически отговорник: доц. Хр. Видинова, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със специалност „Очни болести” или за
специализанти по „Очни болести” след втората година на обучението им.
Начало на обучението: 19.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: 5
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98. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА ФАКОХИРУРГИЯТА С УЛТРАЗВУК.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ФАКОЕМУЛСИФИКАЦИЯТА. WET LAB.
База за провеждане: Клиника “Очни болести”
Ръководител на обучението: проф. Л. Войнов, дм
Технически отговорник: доц. Г. Йорданов, дм и доц. Калайджиев, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със специалност „Очни болести” или за
специализанти по „Очни болести” след втората година на обучението им.
Начало на обучението: 18.01.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: 5
99. ТЕМА НА КУРСА: ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ
ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ.

ГЛАУКОМИ

-

База за провеждане: Клиника “Очни болести”
Ръководител на обучението: проф. Л. Войнов, дм; доц. Хр. Видинова, дм
Технически отговорник: доц. Хр. Видинова, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със специалност „Очни болести” или за
специализанти по „Очни болести” след втората година на обучението им.
Начало на обучението: 22.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: 5
100.ТЕМА НА КУРСА: ПРАКТИЧЕСКА АУДИОЛОГИЯ.
База за провеждане: Клиника за ушни, носни и гърлени болести
Ръководител на обучението: д-р Д. Дончев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. М. Василева, м. сек. П. Младенова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 19.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Брой курсисти: 5
101.ТЕМА НА КУРСА: ОТОХИРУРГИЯ.
База за провеждане: Клиника за ушни, носни и гърлени болести
Ръководител на обучението: проф. д-р В. Цветков, дм
Технически отговорник: ст. м.с. М. Василева, м. сек. П. Младенова
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 02.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Брой курсисти: 5
102.ТЕМА НА КУРСА: КОМПЛЕКСЕН МЕТОД НА НАСТРОЙКА И ОЦЕНКА
НА ЗВУКОВИТЕ ПРОЦЕСОРИ. ОБУЧАВАЩА АУДИОЛОГИЯ.
База за провеждане: Клиника за ушни, носни и гърлени болести
Ръководител на обучението: д-р Д. Дончев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. М. Василева, м. сек. П. Младенова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 02.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Брой курсисти: 5
103.ТЕМА НА КУРСА: ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА НОСА И СИНУСИТЕ.
База за провеждане: Клиника за ушни, носни и гърлени болести
Ръководител на обучението: доц. Хр. Златанов, дм
Технически отговорник: ст. м.с. М. Василева, м. сек. П. Младенова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 09.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: 5
104.ТЕМА НА КУРСА: УСЛОЖНЕНИЯ ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В УСТНАТА КУХИНА.
База за провеждане: Отделение “Орална хирургия”
Ръководител на обучението: д-р Ат. Чешмеджиева, дм
Технически отговорник: д-р Д. Машкова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 16.09.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-7
105. ТЕМА НА КУРСА: ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В УСТНАТА КУХИНА НА
ФОНА НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
База за провеждане: Отделение “Орална хирургия”
Ръководител на обучението: д-р Ат. Чешмеджиева, дм
Технически отговорник: д-р С. Василева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
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Начало на обучението: 11.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: 8

XII. КАТЕДРА „ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И ДЕРМАТОЛОГИЯ”
106. ТЕМА
НА
КУРСА:
ХИРУРГИЧНО
ЛЕЧЕНИЕ
НА
ТРУДНОЗАЗДРАВЯВАЩИ МЕКОТЪКАННИ ДЕФЕКТИ И РЕЗИДУАЛНИ
МЕКОТЪКАННИ ДЕФЕКТИ СЛЕД ТЯХ.
База за провеждане: Клиника по пластична хирургия и изгаряния
Ръководител на обучението: полк. доц. Вл. Василев, дм
Технически отговорник: д-р Л. Ефремова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 05.10.2020г.
Продължителност: 10 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5
107. ТЕМА НА
КАРЦИНОМИ.

КУРСА:

ХИРУРГИЧНО

ЛЕЧЕНИЕ.

БАЗОЦЕЛУЛАРНИ

База за провеждане: Клиника по пластична хирургия и изгаряния
Ръководител на обучението: полк. доц. Вл. Василев, дм
Технически отговорник: д-р Л. Попова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 02.11.2020г.
Продължителност: 10 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5
108. ТЕМА НА КУРСА: ИЗМРЪЗВАНИЯ.
База за провеждане: Клиника по пластична хирургия и изгаряния
Ръководител на обучението: полк. доц. Вл. Василев, дм
Технически отговорник: д-р Л. Ефремова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 25.01.2021г.
Продължителност: 10 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5
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109.ТЕМА НА КУРСА: МАЛКИ ИЗГАРЯНИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ. ИНДИКАЦИИ
ЗА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Клиника по пластична хирургия и изгаряния
Ръководител на обучението: доц. Хр. Лозанов, дм
Технически отговорник: д-р Л. Попова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 08.02.2021г.
Продължителност: 10 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5

XIII. КАТЕДРА „ТОКСИКОЛОГИЯ”
110. ТЕМА НА КУРСА: ХРАНИТЕЛНА АЛЕРГИЯ И ПСЕВДОАЛЕРГИЧНИ
РЕАКЦИИ - СПЕЦИФИКИ. ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
И ПРОФИЛАКТИКА.
База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология”
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Канев, дмн
Технически отговорник: д-р М. Иванова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, работещи в звената на спешната
медицинска помощ, в цивилната здравна система, в структурите на МО. Обучението
има за цел да запознае курсистите със съвременните тенденции на лечение и
диагностика и диференциална диагноза на алергични и псевдоалергични реакции към
храни, консерванти, подобрители и да повиши теоретичната и практическата им
квалификация.
Начало на обучението: 12.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
111. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ С НАТУРОГЕНЕН
ПРОИЗХОД - ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ. ФИТОИНТОКСИКАЦИИ. УХАПВАНИЯ
ОТ ЗМИИ. ОСТРИ ТОКСОАЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПЧЕЛИ,
ОСИ, СТЪРШЕЛИ.
База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология”
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Канев, дмн
Технически отговорник: доц. д-р Л. Нейкова, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и други магистри от формированията на
МО, ОПЛ, ЦСМП и цивилната здравна система. Обучението има за цел да запознае
курсистите с класификацията, диагностиката, съвременните тенденции в лечението и
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прогнозата при тези отравяния и да повиши теоретичната и практическата им
квалификация.
Начало на обучението: 11.01.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10
112. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ И ХРОНИЧНИ ИНТОКСИКАЦИИ С
АЛКОХОЛИ И ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА – НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. ДЕТОКСИКАЦИЯ ПРИ СУБСТИТУИРАЩИ ПРОГРАМИ.
ДИЗАЙНЕРСКИ ДРОГИ (NPS).
База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология”
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Канев, дмн
Технически отговорник: доц. д-р Л. Нейкова, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари от формированията на МО, ОПЛ, ЦСМП и
цивилната здравна система. Обучението включва запознаване с класификацията,
диагностиката, съвременните тенденции в лечението и прогнозата при тези
интоксикации, както и с основните аспекти на нелегалния пазар на дрога; има за цел
повишаване на теоретичната и практическа квалификация на курсистите.
Начало на обучението: 15.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10
113. ТЕМА НА КУРСА: ИНТОКСИКАЦИИ С АНТРОПОГЕНЕН ПРОИЗХОД:
ОСОБЕНОСТИ НА ОСТРИТЕ МЕДИКАМЕНТОЗНИ ИНТОКСИКАЦИИ –
ГРУПОВИ СПЕЦИФИКИ. ОСОБЕНОСТИ НА АНТИДОТНАТА ТЕРАПИЯ.
База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология”
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Канев, дмн
Технически отговорник: доц. д-р Л. Нейкова, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, работещи в звената на спешната
медицинска помощ, в цивилната здравна система, в структурите на МО. Има за цел да
запознае със съвременните тенденции на лечение на отравянията с антидепресанти,
хипотензивни, антидиабетни и противоалергични средства, и да повиши знанията и
квалификацията на курсистите. Обучението включва запознаване и със спецификите на
антидотната терапия.
Начало на обучението: 15.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10

43

114. ТЕМА НА КУРСА: МЕДИКАМЕНТОЗНА АЛЕРГИЯ И АНАФИЛАКСИЯ –
ПОВЕДЕНИЕ. ВИДОВЕ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ. ПРОВЕЖДАНЕ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ С МЕДИКАМЕНТИ.
База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология”
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Канев, дмн
Технически отговорник: д-р М. Иванова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, работещи в звената на спешната
медицинска помощ, в цивилната здравна система, в структурите на МО. Обучението
има за цел да запознае курсистите със съвременните тенденции на лечение и
диагностика и диференциална диагноза на алергични и псевдоалергични реакции към
медикаменти, разглежда се диагностиката и поведението при остра алергична реакция
и да повиши теоретичната и практическата им квалификация.
Начало на обучението: 29.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
115. ТЕМА НА КУРСА: ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЧНИ
ВЕЩЕСТВА СРЕД ВОЕННОСЛУЖЕЩИ – ПРИНЦИП, ТЕХНИЧЕСКИ
СРЕДСТВА И ТЕСТОВЕ, ПРОЦЕДУРА ПО НАРЕДБА № Н-5/2012 Г. НА МО.
База за провеждане: Катедра „Токсикология”, Химикотоксикологична лаборатория
Ръководител на обучението: доц. д-р В. Атанасов
Технически отговорник: гл. ас. д-р Б. Мечкарска
Анотация: Курсът е предназначен за медицински и немедицински специалисти.
Обучението включва запознаване с класификацията на наркотичните вещества,
техническите средства за предварително изследване на алкохол (в издишан въздух) и
наркотични вещества (орална течност, урина), фактори от значение за получения
резултат, биологични проби и процедура по лабораторно изследване.
Начало на обучението: 19.10.2020г. и 15.02.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: 10

XIV. КАТЕДРА „УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ”
116. ТЕМА НА КУРСА: НЕФРОТОКСИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ ПРИ ХБН.
База за провеждане: Клиника „Нефрология”
Ръководител на обучението: проф. д-р Р. Робева, дм
Технически отговорник: М. Кирилова
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Анотация: Курсът е подходящ за лекари – нефролози, интернисти. Целта е да се
оптимизира приложението на лекарствените средства при ХБН за намаляване на
страничните ефекти, да се разширят познанията за нефротоксичността на
медикаментите, да се ограничи нефротоксичното въздействие, както и да се осъществи
ранното му разпознаване и лечение.
Начало на обучението: 06.10.2020г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
117. ТЕМА НА КУРСА: ЕКСТРАКОРПОРАЛНА
КОНКРЕМЕНТИ В БЪБРЕКА И УРЕТЕРА.

ЛИТОТРИПСИЯ

НА

База за провеждане: Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ил. Салтиров, дмн
Технически отговорник: доц. д-р Кр. Петкова, дм
Анотация: Курсът е подходящ за лекари със специалност „Урология” и лекари,
специализиращи „Урология”. Показания, противопоказания, техника и усложнения при
извършване на екстракорпорална литотрипсия на камъни в бъбрека и уретера
Начало на обучението: 14.09.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 3
118. ТЕМА НА КУРСА: ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА УРОЛИТИАЗАТА.
База за провеждане: Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ил. Салтиров, дмн
Технически отговорник: доц. д-р Кр. Петкова, дм
Анотация: Курсът е подходящ за лекари със специалност „Урология” и лекари,
специализиращи „Урология”. Оперативни методи, инструментариум, показания,
противопоказания, оперативна техника, усложнения при ендоурологичното лечение на
конкременти в бъбрека.
Начало на обучението: 02.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 3
119. ТЕМА НА КУРСА: ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ
НА ДОЛНИЯ УРИНАРЕН ТРАКТ.
База за провеждане: Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ил. Салтиров, дмн
Технически отговорник: д-р О. Гъцев; доц. д-р Кр. Петкова, дм
Анотация: Курсът е подходящ за лекари със специалност „Урология” и лекари,
специализиращи „Урология”. Оперативни методи, инструментариум, показания,
противопоказания, оперативна техника, усложнения при ендоурологичното лечение на
заболявания на долен уринарен тракт.
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Начало на обучението: 23.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 3
120. ТЕМА НА КУРСА: РАДИКАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ. РАДИКАЛНА
ЦИСТЕКТОМИЯ. МЕТОДИ ЗА ДЕРИВАЦИЯ НА УРИНАТА.
База за провеждане: Клиника „Обща урология”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ил. Салтиров, дмн, проф. д-р С. Николов, дм
Технически отговорник: д-р П. Петров; доц. д-р Кр. Петкова, дм
Анотация: Курсът е подходящ за лекари със специалност „Урология” и лекари,
специализиращи „Урология”. Показания, противопоказания, оперативна техника,
усложнения при оперативното лечение на карцинома на простатната жлеза и на
инвазивния карцином на пикочния мехур.
Начало на обучението: 18.01.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 3
121. ТЕМА НА КУРСА: МЕТАБОЛИТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
УРОЛИТИАЗА.
База за провеждане: Клиника „Обща урология”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ил. Салтиров, дмн
Технически отговорник: д-р Д. Петрова, дм ; доц. д-р Кр. Петкова, дм
Анотация: Курсът е подходящ за лекари със специалност „Урология” и лекари,
специализиращи „Урология”. Метаболитни изследвания и оценка на риска при
пациенти с уролитиаза.
Начало на обучението: 25.01.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни
Брой курсисти: 3
122. ТЕМА НА КУРСА: ПРОФИЛАКТИКА НА РЕЦИДИВИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
УРОЛИТИАЗА
База за провеждане: Клиника „Обща урология”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ил. Салтиров, дмн
Технически отговорник: д-р Д. Петрова, дм ; доц. д-р Кр. Петкова, дм
Анотация: Курсът е подходящ за лекари със специалност „Урология” и лекари,
специализиращи „Урология”. Профилактика на рецидиви при пациенти с уролитиаза.
Начало на обучението: 15.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни
Брой курсисти: 3
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XV. КАТЕДРА
МЕДИЦИНА”
123.ТЕМА НА
ТЕРАПИЯ.

„ФИЗИКАЛНА
КУРСА:

И

МОРФОЛОГИЧНИ

РЕХАБИЛИТАЦИОННА
ОСНОВИ

НА

ЛАЗЕРНАТА

База за провеждане: Катедра „Физикална и рехабилитационна медицина”
Ръководител на обучението: проф. Г. Георгиев, дмн
Технически отговорник: рех. Р. Вълчева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със специалност “Физикална терапия и
рехабилитация” и има за цел да запознае курсистите с основите на лазерната терапия .
Начало на обучението: 19.04.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
124. ТЕМА НА КУРСА: РЕХАБИЛИТАЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИМФЕДЕМИ.
База за провеждане: Първа клиника по Физикална и рехабилитационна медицина
Ръководител на обучението: полк доц. д-р Л. Веселинова, дм
Технически отговорник: д-р Н. Байчева-Дочева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари-специалисти.
Начало на обучението: 12.05.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: 7
125. ТЕМА
НА
КУРСА:
СЪВРЕМЕННИ
ФИЗИКАЛНИ
И
КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ ФАКТОРИ В ПРЕВЕНЦИЯТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА
ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО И ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ГО ЗАБОЛЯВАНИЯ
База за провеждане: Втора Клиника по Физикална и рехабилитационна медицина
Ръководител на обучението: доц. Хр. Миланова, дм
Технически отговорник: д-р Георгиев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи и
има за цел да запознае курсистите с възможностите на физикалната и
рехабилитационна медицина за профилактика и лечение на наднормено тегло и
затлъстяване. .
Начало на обучението: 22.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
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XVI. КАТЕДРА „ХЕМАТОЛОГИЯ, ОНКОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И
РАДИОБИОЛОГИЯ”
126. ТЕМА НА КУРСА: МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ
НА БОЛНИ С КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ.
База за провеждане: Клиника по Медицинска онкология
Ръководител на обучението: проф. д-р Ж. Михайлова, дм ; доц. д-р Ив. Такоров, дм
Технически отговорник: д-р В. Петрова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и дава теoретична основа на лечение при
болни с колоректален карцином. Разглеждат се принципите и настоящите стандарти на
лечение.
Начало на обучението: 22.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
127. ТЕМА НА КУРСА: МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ
НА БОЛНИТЕ С БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ.
База за провеждане: Клиника по Медицинска онкология
Ръководител на обучението: проф. д-р Ж. Михайлова, дм ; д-р А. Факирова
Технически отговорник: д-р В. Петрова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и дава теoретична основа на лечение при
болни с белодробен карцином. Разглеждат се принципите и настоящите стандарти на
лечение.
Начало на обучението: 19.04.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
128.ТЕМА НА КУРСА: НОРМАТИВНА
ТРАНСФУЗИОННАТА ХЕМАТОЛОГИЯ.

УРЕДБА

В

ОБЛАСТТА

НА

База за провеждане: Център по трансфузионна хематология
Ръководител на обучението: проф. д-р Р. Попов, дм и д-р П. Минчева
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със или без специалност, работещи в
лечебни заведения за болнична помощ. Дава основни теоретични познания за
действащата нормативна уредба – Европейски директиви, Закон за кръвта,
кръводаряването и кръвопреливането и подзаконовите нормативни актове.
Начало на обучението: 02.09.2020г.
Продължителност: 2 учебни дни, 8 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум – 10
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129. ТЕМА НА КУРСА: ПРАВНО–ЕТИЧНИ АСПЕКТИ В ТРАНСФУЗИОННАТА
ПРАКТИКА.
База за провеждане: Център по трансфузионна хематология
Ръководител на обучението: проф. д-р Р. Попов, дм и д-р П. Минчева
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със или без специалност, работещи в
лечебни заведения за болнична помощ. Има за цел да даде основни познания за правата
на пациента като реципиент на кръвни съставки и задълженията на лекарите при
прилагането им като лечебно средство.
Начало на обучението: 15.10.2020г.
Продължителност: 2 учебни дни, 8 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум – 10
130. ТЕМА НА КУРСА: ПОДБОР НА ДОНОРИ. ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ
СЪСТАВКИ. РЕАКЦИИ И УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ КРЪВОДАРЯВАНЕ.
База за провеждане: Център по трансфузионна хематология
Ръководител на обучението: д-р А. Гущерова и д-р Кр. Терзиева
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със или без специалност, работещи в ЦТХ
и ОТХ. Има за цел да даде основни познания за критериите при подбора на донори,
съгласно действащата нормативна уредба, изискванията при вземане на кръв и
поведението при възникнали реакции и усложнения, свързани с акта на кръводаряване.
Начало на обучението: 16.11.2020г.
Продължителност: 10 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум – 5
131. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕРАБОТКА И ДИАГНОСТИКА НА ДАРЕНАТА
КРЪВ.
База за провеждане: Център по трансфузионна хематология
Ръководител на обучението: проф. д-р Р. Попов, дм; д-р А. Гущерова
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със или без специалност, работещи в ЦТХ
и ОТХ. Има за цел да даде основни теоретични познания и практически умения
съгласно действащата нормативна уредба за изискванията при преработка на дарената
кръв, задължителния обем изследвания на единици дарена кръв, поведение към донора
и единица кръв, в съответствие с получените резултати от лабораторните изследвания.
Начало на обучението: 30.11.2020г.
Продължителност: 10 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум – 5
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132. ТЕМА НА КУРСА: СЪХРАНЕНИЕ И ЕКСПЕДИЦИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ
СЪСТАВКИ.
База за провеждане: Център по трансфузионна хематология
Ръководител на обучението: проф. д-р Р. Попов, дм; д-р П. Каменова
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със или без специалност, работещи в ЦТХ
и ОТХ. Има за цел да даде основни познания за изискванията при съхранение на
кръвни съставки и необходимата документация при експедиция на кръвни съставки.
Начало на обучението: 03.12.2020г.
Продължителност: 2 учебни дни, 6 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум – 5
133.ТЕМА НА КУРСА: ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА
ПАЦИЕНТИ – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНА ГРУПА АВ0 и Rh (D), СКРИНИНГ
ЗА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА И ТЕСТОВЕ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ.
ПРЕТРАНСФУЗИОННИ ТЕСТОВЕ.
База за провеждане: Център по трансфузионна хематология
Ръководител на обучението: д-р П. Минчева и д-р П. Каменова
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със или без специалност, работещи в
лечебни заведения за болнична помощ. Има за цел да даде основни познания за
необходимия набор от лабораторни изследвания преди кръвопреливане, определяне
претрансфузионния статус на пациента. Особено внимание ще бъде отделено на
политрансфузирани болни, на пациенти с налична еритроцитна ало- или
автоимунизация и подходите за подбор на съвместими еритроцитни концентрати при
необходимост от корекция на анемичен синдром от различен произход.
Начало на обучението: 11.01.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум – 5
134. ТЕМА НА КУРСА: ХЕМОЛИТИЧНИ АНЕМИИ – ЛАБОРАТОРНОДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ.
База за провеждане: Център по трансфузионна хематология
Ръководител на обучението: проф. д-р Р. Попов, дм и д-р П. Каменова
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със или без специалност, работещи в
лечебни заведения за болнична помощ. Има за цел да запознае курсистите с алгоритъма
на лабораторната имунохематологична диагностика при хемолитични анемии, както и
особеностите при подбор на кръвни съставки в хода на лечението.
Начало на обучението: 20.01.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 8 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум – 5
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135. ТЕМА
НА
КУРСА:
ПОСТТРАНСФУЗИОННИ
РЕАКЦИИ
И
УСЛОЖНЕНИЯ – СИМПТОМИ, ПОВЕДЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.
ИМУНОМОДУЛИРАЩ ЕФЕКТ НА АЛОГЕННИТЕ ХЕМОТРАНСФУЗИИ.
База за провеждане: Център по трансфузионна хематология
Ръководител на обучението: д-р Кр. Терзиева и д-р Е. Грънчарова
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със или без специалност, работещи в
лечебни заведения за болнична помощ. Има за цел да даде основни теоретични
познания за усложненията при лечение с кръв и кръвни съставки, форми на
документиране и съобщаване на ПТР, лабораторната им диагностика, поведение за
овладяване на нежеланите странични реакции и усложнения.
Начало на обучението: 10.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум – 10
136. ТЕМА НА КУРСА: ЛЕЧЕНИЕ С КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ.
База за провеждане: Център по трансфузионна хематология
Ръководител на обучението: проф. д-р Р. Попов, дм и д-р Е. Грънчарова
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със или без специалност, работещи в
лечебни заведения за болнична помощ. Има за цел да даде основни познания за
видовете кръвни съставки и техните характеристики, основните показания и
противопоказания за приложение на отделните кръвни компоненти, както и критериите
за проследяване на ефекта от трансфузионната терапия.
Начало на обучението: 11.03.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 8 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум – 10
137.ТЕМА НА КУРСА: ТЕХНИКА НА ПРЕЛИВАНЕ НА КРЪВНИ СЪСТАВКИ.
База за провеждане: Център по трансфузионна хематология
Ръководител на обучението: д-р П. Каменова, д-р Г. Генова
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със или без специалност, работещи в
лечебни заведения за болнична помощ. Има за цел да даде основната теоретична
подготовка и практически умения при подготовка и провеждане на трансфузия на
кръвните съставки.
Начало на обучението: 19.03.2021г.
Продължителност: 1 учебни ден, 4 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум – 10
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138. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА РАДИАЦИОННАТА ХИГИЕНА И
ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ. ДОЗИМЕТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ И ЕДИНИЦИ ЗА
ОЦЕНКА НА ДОЗАТА НА ПАЦИЕНТА В РЕНТГЕНОВАТА ДИАГНОСТИКА.
ОПЕРАЦИОННИ ВЕЛИЧИНИ. ТИПИЧНИ ДОЗИ НА ПАЦИЕНТИТЕ И
ДИАГНОСТИЧНИ РЕФЕРЕНТНИ НИВА. ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА
ОБЛЪЧВАНЕ НА ЧОВЕКА И ТЯХНОТО БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ.
ЛЪЧЕЗАЩИТА.
База за провеждане: Научноизследователска лаборатория по радиационна защита и
радиобиология
Ръководител на обучението: доц. д-р П. Петрунов, дм
Технически отговорник: доц. д-р В. Рангелов, дм
Анотация: Курсът е предназначен за висш медицински и висш немедицински състав,
работещ в системата на здравеопазването, Гражданска защита, функционалните групи
по аварийна готовност, военните формирования на БА и лекари специализанти по:
Военна терапия, Военна хирургия, Хематология, Рентгенология, Военна хигиена,
Медицинска физика, Лъчетерапия, Нуклеарна медицина, Медицина на бедствените
ситуации.
Начало на обучението: 23.11.2020г. и 22.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-7

XVII. КАТЕДРА „ХИРУРГИЯ”
139. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА ЛАПАРОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ.
База за провеждане: Клиника “Ендоскопска, ендокринна хирургия
колопроктология”

и

Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Пл. Иванов, дм
Технически отговорник: подп. д-р В. Кьосев, дм
Анотация: Лапароскопската хирургия е бързоразвиваща се и увеличаваща своето поле
на достъп и лечение дисциплина. Повечето рутинни хирургически операции могат да се
направят лапароскопски. Лапароскопската хирургия е с доказани клинични и
финансови предимства спрямо конвенционалната хирургия. Лапароскопските хирурзи
трябва да притежават добри теоритични и практически умения, които постоянно да
усъвършенствуват в специализирани курсове. Курсът е предназначен за лекари с
придобита специалност по „Хирургия” и специализанти по „Хирургия”.
Начало на обучението: 26.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: 5
140. ТЕМА
НА
КУРСА:
ЛАПАРОСКОПСКА
ХИРУРГИЯ
ПРИ
ДИАФРАГМАЛНИ ХЕРНИИ И ХЕРНИИ НА ПРЕДНА КОРЕМНА СТЕНА.
База за провеждане:
колопроктология”

Клиника

“Ендоскопска,

ендокринна

Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Пл. Иванов, дм
Технически отговорник: подп. д-р В. Кьосев, дм
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хирургия

и

Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по „Хирургия” и
завършили курс „Основи на лапароскопската хирургия”. Хирурзите, които се заемат с
лапароскопски херниопластики, трябва да познават в детайли всички аспекти в
оценката и лечението при тези заболявания.
Начало на обучението: 16.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: 5
141. ТЕМА НА КУРСА: ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА ДЕБЕЛОТО
ЧЕРВО И РЕКТУМА.
База за провеждане:
колопроктология”

Клиника

“Ендоскопска,

ендокринна

хирургия

и

Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Пл. Иванов, дм
Технически отговорник: д-р Г. Коташев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по „Хирургия” и
завършили курс „Основи на лапароскопската хирургия. Хирурзите които се заемат с
лапароскопска колоректална хирургия, трябва да познават в детайли всички аспекти в
оценката и лечението при заболяванията на дебелото черво и ректума .
Начало на обучението: 18.01.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: 5
142. ТЕМА НА КУРСА: ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА СТОМАХА.
База за провеждане:
колопроктология”

Клиника

“Ендоскопска,

ендокринна

хирургия

и

Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Пл. Иванов, дм
Технически отговорник: д-р Г. Коташев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по „Хирургия” и
завършили курс „Основи на лапароскопската хирургия”. Лапароскопският достъп при
стомашната хирургия копира точно действията и етапите на конвенционалните
операции, като ги направи много по-приемливи за пациентите и хирурзите от гледна
точка на по-бързото следоперативно възстановяване и скъсен болничен престой.
Прецизното извършване на лапароскопските стомашни операции изисква от
опериращите хирурзи голям практически опит и постоянно усъвършенстване.
Начало на обучението: 15.02.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: 5
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143. ТЕМА НА КУРСА: ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЛАПАРОСКОПСКИЯ ПОДХОД
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ.
База за провеждане: Първа клиника по коремна хирургия
Ръководител на обучението: доц. д-р И. Такоров, дм
Технически отговорник: д-р А. Милчев
Анотация: Лапароскопските интервенции печелят все по-голяма популярност в
конвенционалната и високообемната коремна хирургия. Приложението им в условията
на спешност обаче не може да бъде така линейно. В рамките на курса се включва
запознаване с индикациите за приложение на лапароскопски подход при различните
видове състояния, изискващи спешна оперативна намеса. Наред с добрата теоретична
презентация на актуалните проблеми, свързани с лапароскопската хирургия, се дава
възможност и за практическо обучение: налице е тренажор за усъвършенстване на
уменията на курсистите, а наличието на два спешни екипа към клиниката, в която се
провежда курса, дава възможност за демонстрация на част от интервенциите. Курсът е
предназначен за лекари.
Начало на обучението: 17.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 5
144. ТЕМА НА КУРСА: ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА СТОМАХА И
ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНАТА ВРЪЗКА.
База за провеждане: Първа клиника по коремна хирургия
Ръководител на обучението: доц. д-р И. Такоров, дм
Технически отговорник: д-р А. Милчев
Анотация: През последните години лапароскопския подход замени напълно
конвенционалните интервенции при лечението на хиаталните хернии и ахалазията.
Така хирургичните интервенции станаха много по-приемливи за пациентите, времето
на изчакване до операцията се скъси, а качеството на живота значително се подобри.
Резекционната хирургия на стомаха обаче, все още бавно навлиза в лапароскопската си
ера, комплексността на процедурата и технологичната зависимост я правят обект на
високоспециализираните клиники. Целта на курса е да обхване цялостно концепцията и
да презентира мястото на лапароскопската хирургия при всяка една нозологична
единица, свързана със стомаха и ГЕВ, обект на хирургично лечение. Курсът е
предназначен за лекари.
Начало на обучението: 05.04.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 5
145. ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ ХИРУРГИЧЕСКИ ТЕХНИКИ В
КОЛОРИЕТАЛНАТА ХИРУРГИЯ.
База за провеждане: Втора клиника по коремна хирургия
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Кьосев, дм
Технически отговорник: д-р И. Теодосиев

54

Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 11.01.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: минимум-5, максимум-7
146. ТЕМА НА КУРСА: НЕГАТИВНО НАЛЯГАНЕ В СЪВРЕМЕННАТА
ХИРУРГИЧЕСКА ПРАКТИКА.
База за провеждане: Втора клиника по коремна хирургия
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Кьосев, дм
Технически отговорник: д-р С. Петков
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 15.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: минимум-5, максимум-7
147. ТЕМА НА КУРСА: ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ.
База за провеждане: Клиника „Обща и онкологична гинекология”
Ръководител на обучението: проф. д-р С. Ковачев, дмн
Технически отговорник: д-р А. Гановска
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със специалност „Акушерство и
гинекология”.
Начало на обучението: 23.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: 3
148. ТЕМА НА КУРСА: КОЛПОСКОПИЯ.
База за провеждане: Клиника „Обща и онкологична гинекология”
Ръководител на обучението: проф. д-р С. Ковачев, дмн
Технически отговорник: д-р Е. Чуприна
Анотация: Курсът е предназначен за лекари със специалност „Акушерство и
гинекология”.
Начало на обучението: 08.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: 3
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149. ТЕМА НА КУРСА: ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЕНОЗНАТА СИСТЕМА.
База за провеждане: Клиника по Съдова хирургия
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Гиров, дм
Технически отговорник: д-р С. Марангозов и д-р М. Цеков, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 09.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум-10
150. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ СЪСТОЯНИЯ В СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ.
База за провеждане: Клиника по Съдова хирургия
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Гиров, дм
Технически отговорник: д-р С. Марангозов и д-р М. Цеков, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 08.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум-10

XVIII. ДЕПАРТАМЕНТ „ВОЕННОМЕДИЦИНСКА
ОСИГУРЯВАНЕ”

ПОДГОТОВКА

И

151. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА ВЪВ ВОЕННИТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ.
База за провеждане: Катедра “Военна медицина”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Ив. Попиванов, дм
Технически отговорник: л-т ас. д-р М. Йорданова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари от системата на Въоръжените сили на
Р. България. Целта на курса е да се повиши теоретичната и практическа подготовка на
медицинските офицери от войсковите формирования по въпросите на превантивната
военна медицина. В рамките на курса ще бъдат разгледани въпроси по: организация на
противоепидемичните мероприятия; надзорът на заразните заболявания в страната и
Въоръжените сили на Р. България. Ще се дискутират съдържанието и практическото
приложение на ратифицираните от Р. България стандартизационни споразумения на
НАТО (STANAGs) от областта на превантивната медицина.
Начало на обучението: 19.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 6
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152. ТЕМА НА КУРСА: БОЛНИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.
База за провеждане: Катедра “Военна медицина”
Ръководител на обучението: гл. ас. А. Александров, дм
Технически отговорник: гл. ас. Ив. Алексиева, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, както от системата на Въоръжените сили
на Р. България, така и за лекари извън нея, които желаят да получат необходимата
подготовка да ръководят лечебно заведение. Обучението завършва със защита на
дипломен проект по избрана от курсиста тема от тематиката на курса.
Начало на обучението: 16.11.2020г. и 15.03.2021г.
Продължителност: 15 учебни дни, 90 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-8
153. ТЕМА НА КУРСА: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БОЛНИЧНИЯ И
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ.
База за провеждане: Катедра “Военна медицина”
Ръководител на обучението: гл. ас. А. Александров, дм
Технически отговорник: гл. ас. Ив. Алексиева, дм
Анотация: Курсът е интердисциплинарен и е предназначен, както за лекари и
специалисти по здравни грижи, така и за други видове специалисти, като икономисти,
юристи, фармацевти, специалисти по човешки ресурси, работещи в лечебно заведение,
както от системата на Въоръжените сили на Р.България така и извън нея.
Начало на обучението: 11.01.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-8
154.ТЕМА НА КУРСА: ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА
АКТУАЛНИ ЗА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА Р. БЪЛГАРИЯ ИНФЕКЦИОЗНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
База за провеждане: Катедра “Военна медицина”
Ръководител на обучението: полк. доц. Ив. Попиванов, дм
Технически отговорник: л-т ас. д-р М. Йорданова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари от системата на Въоръжените сили на
Р. България. Включва въпроси по епидемиологията и профилактиката на инфекциозни
заболявания и паразитози, актуални за Въоръжените сили, както при разполагане в
страната, така и при операции зад граница. Освен запознаване с комплекса от
рутинните профилактични и противоепидемични мерки за епидемиологичен контрол
при конкретните нозологични единици, се предвижда и разглеждане на някои
специфични за армията въпроси.

57

Начало на обучението: 01.02.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 6
155. ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА МЕДИЦИНСКОТО
ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ.
База за провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Д. Димов, дм
Технически отговорник: гл. ас. А. Гълъбова, дм
Анотация: Основната цел на курса е да запознае обучаемите със съвременните аспекти
на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи. Предназначен за
лекари с и без придобита специалност от системата на Министерство на отбраната и
Министерство на здравеопазването.
Начало на обучението: 19.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-15
156. ТЕМА НА КУРСА: МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАЩИТА ПРИ
БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ ОТ АНТРОПОГЕНЕН ХАРАКТЕР.
База за провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Д. Димов, дм
Технически отговорник: гл. ас. А. Гълъбова, дм
Анотация: В курса се изучават въпроси по организацията, структурата, планирането и
управлението на медицинското осигуряване при бедствени ситуации (кризи) от
антропогенен характер. Предназначен е за лекари с и без придобита специалност от
системата на Министерство на отбраната и Министерство на здравеопазването.
Начало на обучението: 11.01.2021г.
Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-15
157. ТЕМА
НА
КУРСА:
ОРГАНИЗАЦИЯ
НА
МЕДИЦИНСКОТО
ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ВИДОВЕ БЕДСТВИЯ.
База за провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Д. Димов, дм
Технически отговорник: гл. ас. А. Гълъбова, дм
Анотация: Основната цел на курса е да даде на обучаемите теоретични знания и
практически умения по организацията на работа на медицинските служби и заведения
при специфични видове бедствия. Този курс ще попълни знанията на лекарите с найсъвременни данни относно специфичните условия за работа при екстремни ситуации.
Курсът е предназначен за лекари с и без придобита специалност от системата на
Министерство на отбраната и Министерство на здравеопазването.
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Начало на обучението: 08.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-15
158. ТЕМА НА КУРСА: МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАЩИТА ПРИ
ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ С УПОТРЕБА НА ХИМИЧЕСКО ОРЪЖИЕ.
База за провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Д. Димов, дм
Технически отговорник: д-р В. Ламбова
Анотация: Основната цел на курса е да даде на обучаемите знания и умения за работа
при терористичен акт с употреба на химическо оръжие или химически катастрофи в
мирно време. Обучаемите да се запознаят със съвременните аспекти на медицинското
осигуряване и защита при възникване на химическо огнище на поразяване.
Предназначен за лекари с и без придобита специалност от системата на Министерство
на отбраната и Министерство на здравеопазването.
Начало на обучението: 15.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10
159. ТЕМА
НА
КУРСА:
ОРГАНИЗАЦИЯ
НА
МЕДИЦИНСКОТО
ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ВОЙСКИТЕ ПРИ БЕДСТВЕНИ
СИТУАЦИИ ОТ МИРНОВРЕМЕНЕН ХАРАКТЕР.
База за провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Д. Димов, дм
Технически отговорник: д-р В. Ламбова
Анотация: Специалистите придобиват знания, практически навици и умения за работа
като ръководители в органите за управление на медицинското осигуряване при
бедствени ситуации. Предназначен е за лекари специализиращи МБС от системата на
МО и МЗ.
Начало на обучението: 05.04.2021г.
Продължителност: 20 учебни дни, 120 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-15
160. ТЕМА НА КУРСА: МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВЕНИ
СИТУАЦИИ.
База за провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Д. Димов, дм
Технически отговорник: д-р В. Ламбова
Анотация: Основната цел на курса е обучаемите да придобият теоретични знания,
практическа подготовка и необходимите умения за работа в бедствени ситуации.
Курсистите се запознават с видовете екстремни ситуации и основните поразяващи
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фактори при тяхното възникване. Лекарите от всички нива на медицинската служба да
придобият знания и умения по управление на медицинските сили и средства при
осъществяване на медицинското осигуряване в бедствени ситуации. Предназначен е за
лекари с или без придобита специалност от системата на Министерство на отбраната и
Министерство на здравеопазването.
Начало на обучението: 10.05.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-15
161. ТЕМА НА КУРСА: ИСТОРИЯ, РАЗВИТИЕ И АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ
НА ХИМИЧНИТЕ БОЙНИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА (ХБОВ). ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА УПОТРЕБА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ХИМИЧЕН ТЕРОРИЗЪМ.
База за провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: проф. Ив. Съмналиев, дмн
Технически отговорник: гл. ас. А. Неджиб, дх
Анотация: Курсът е предназначен за лекари от системата на БА и МЗ. Предназначен е
обучаемите да се запознаят и усвоят материал, касаещ развитието и актуалното
състояние на основните представители на ХБОВ и възможностите за употребата им за
терористични цели.
Начало на обучението: 10.05.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 3
162. ТЕМА НА КУРСА: НОВИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ЕФЕКТИВЕН
РОДЕНТ КОНТРОЛ ВЪВ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ.
База за провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: доц. Цв. Цветанов, дм
Технически отговорник: ст. мед. лаб. Е. Дичева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи от
системата на БА и има за цел обучаемите да се запознаят с най-новите внедрени
средства за дератизация и тяхното най-ефективно прилагане във военните обекти и при
бедствени ситуации.
Начало на обучението: 07.06.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 5
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163.ТЕМА НА КУРСА: ПРИНЦИПИ НА АНТИДОТНАТА ПРОФИЛАКТИКА И
ТЕРАПИЯ НА ОСТРИТЕ ИНТОКСИКАЦИИ С ХИМИЧЕСКИ БОЙНИ
ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА (ХБОВ).
База за провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: проф. Ив. Съмналиев, дмн
Технически отговорник: гл. ас. А. Неджиб, дх
Анотация: Курсът е предназначен за лекари от системата на БА и МЗ. Предназначен е
обучаемите да се запознаят с основополагащите принципи на създаване и употреба на
профилактични и терапевтични антидотни средства срещу ХБОВ.
Начало на обучението: 21.06.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 3
164. ТЕМА НА КУРСА: ПРИНЦИПИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИМИКОАНАЛИТИЧНАТА АПАРАТУРА И ТОКСИКОХИМИЧНИТЕ МЕТОДИ В
ОБЛАСТТА НА ВОЕННАТА ТОКСИКОЛОГИЯ.
База за провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: проф. Ив. Съмналиев, дмн
Технически отговорник: гл. ас. А. Наджиб, дх
Анотация: Курсът е предназначен за химици и лекари от системата на ВС на РБ и МЗ.
Предназначен е обучаемите да се запознаят с възможностите за прилагане на
съвременна химико-аналитична апаратура и мястото и значението на
токсикохимичните методи в областта на военната токсикология.
Начало на обучението: 22.06.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: 2
165. ТЕМА НА КУРСА: ПЪРВОНАЧАЛЕН КУРС ПО АВИАЦИОННА
МЕДИЦИНА ЗА НОВОНАЗНАЧЕНИ ЛЕКАРИ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ
СИЛИ.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ
Ръководител на обучението: проф. Л. Алексиев, дм
Технически отговорник: д-р К. Ненов
Анотация: Курсът е предназначен за новоназначени лекари на щатна длъжност в БА,
лекари подготвящи се за зачисляване за специализация и специализанти по „Военна
медицина” и предоставя базисни знания и умения, необходими за самостоятелна работа
при авиомедицинско осигуряване във военни формирования на ВВС.
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Начало на обучението: 11.01.2021г.
Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-10
166. ТЕМА НА КУРСА: ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ЗА РАБОТА С ХИПОБАРНА
БАРОКАМЕРА БК-53.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ
Ръководител на обучението: проф. Л. Алексиев, дм
Технически отговорник: д-р К. Ненов
Анотация: Курсът е предназначен за лекари на щатна длъжност в БА, със специалност
и специализанти по „Авиационна медицина”, лекари работещи в авиационни,
военноморски бази, военни формирования на БА или цивилни летища, лекари от
военни формирования с личен състав парашутисти, лекари от Командване на
Военновъздушните, Военноморските сили и Сухопътни войски, специалисти по
експлоатация на хипобарни комплекси и има за цел да запознае обучаемите със
структурата и основните правила за работа с хипобарна барокамера, правилното и
безопасно експлоатиране на съоръжението при провеждане на обучение на авиационни
специалисти.
Начало на обучението: 08.02.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум-10
167. ТЕМА НА КУРСА: ОБУЧЕНИЕ НА НЕЩАТНИ ИНСТРУКТОРИ ЗА
РАБОТА С ХИПОБАРНА БАРОКАМЕРА БК-53.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ
Ръководител на обучението: проф. Л. Алексиев, дм
Технически отговорник: д-р К. Ненов
Анотация: Курсът е предназначен за обучение на нещатни инструктори за работа в
хипобарна барокамера. В курса могат да участват военнослужещи и цивилни
служители на летателни длъжности от Министерството на отбраната и Българската
армия, дипломирани парамедици, парашутисти и парашутисти-спасители от
Военновъздушните, Военноморските сили, Сухопътни войски, Специалните сили и
санитарни инструктори от БА.
Начало на обучението: 15.02.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум-10
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168. ТЕМА НА КУРСА: АВИОМЕДИЦИНСКА ЕВАКУАЦИЯ НА РАНЕНИ,
ПОСТРАДАЛИ И БОЛНИ.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ
Ръководител на обучението: проф. Л. Алексиев, дм
Технически отговорник: подп. д-р М. Георгиева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари на щатна длъжност в БА, със специалност
и специализанти по „Авиационна медицина”. Усвоява се задължителен минимум от
знания и умения за извършване на авиомедицинска евакуация от медицински лица, на
ранени, пострадали и болни, в изпълнение на целите по оперативна съвместимост на
БА със страните-членки на НАТО и съобразно изискванията на СТАНАГ 3204.
Начало на обучението: 08.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум-10
169. ТЕМА НА КУРСА: ПЪРВОНАЧАЛЕН КУРС ПО АВИАЦИОННА
ПСИХОЛОГИЯ ЗА НОВОНАЗНАЧЕНИ ПСИХОЛОЗИ ВЪВ ВВС.
Ръководител на обучението: проф. Л. Алексиев, дм
Технически отговорник: психолог Цв. Величкова
Анотация: Курсът е предназначен за новоназначени психолози на щатна

длъжност в авиационни военни формирования на БА, с бакалавърска или
магистърска степен по психология и дава знания и умения, необходими за
познаването на регламентиращите документи, психологичната работа в
авиобазата и превенцията на летателните произшествия.
Начало на обучението: 15.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-6
170. ТЕМА
НА
КУРСА:
АКТУАЛНИ
ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА.

ПРОБЛЕМИ

НА

База за провеждане: НПЦВМЕАММ
Ръководител на обучението: проф. Л. Алексиев, дм
Технически отговорник: полк. д-р Г. Филипов
Анотация: Курсът е предназначен за лекари на щатна длъжност в БА, без изисквания за
специалност. Курсът дава знания на лекарите от БА, участващи във
военномедицинската експертиза във военните формирования, относно промените в
медицинските стандарти за годност за военна служба.
Начало на обучението: 10.05.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-10
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XIX. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
И ХИГИЕНА
171. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И
ХРАНЕНЕТО НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.
ИЗМЕРВАНИЯ/АНАЛИЗИ И ДАВАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ФАКТОРИТЕ НА
РАБОТНАТА
СРЕДА.
ОЦЕНКА
НА
РИСКА
ЗА
ЗДРАВЕТО
И
БЕЗОПАСНОСТТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ.
База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
Ръководител на обучението: полк. доц. А. Галев, дм; д-р И. Иванова, д-р Л.
Барбулов, гл. експерт А. Георгиева
Технически отговорник: д-р Р. Правова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и специалисти с професионална
квалификация „Химия” и „Физика”.
Начало на обучението: 21.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-15
172. ТЕМА НА КУРСА: ИНФЕКЦИИ С ВИСОК МЕДИЦИНСКИ
ЕПИДЕМИЧЕН РИСК: ДИАГНОСТИКА И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ.

И

База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
Ръководител на обучението: полк. доц. А. Галев, дм; полк. доц. К. Маринов
Технически отговорник: д-р Р. Правова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и ветеринарни лекари.
Програмата включва етиология, диагностика, епидемиология и профилактика на
заболяванията: Туларемия, Антракс, Бруцелоза и Легионелоза. Посочените
бактериални и нозологични единици ще се разглеждат в контекста на военната
превантивна медицина и конкретно по отношение на биологичната защита.
Начало на обучението: 26.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
173. ТЕМА
НА
КУРСА:
ДИАГНОСТИКА,
КЛИНИЧНА
КАРТИНА,
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ТОКСОПЛАЗМОЗА И
ЕХИНОКОКОЗА.
База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
Ръководител на обучението: полк. доц. А. Галев, дм; д-р Й. Димова, д-р П. Чобанова
Технически отговорник: д-р Р. Правова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 04.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
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174. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ПОЛОВОПРЕДАВАНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
Ръководител на обучението: полк. доц. А. Галев, дм
Технически отговорник: д-р Р. Правова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и медицински сестри. Целта му е да бъдат
запознати участниците с новостите в епидемиологията, клиниката на основните
полово-предавани заболявания, както и с основните методи за превенцията и
профилактиката им.
Начало на обучението: 13.01.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-8
175. ТЕМА НА КУРСА: ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА В
ОБЛАСТТА НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ
НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И
БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.
База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
Ръководител на обучението: полк. доц. А. Галев, дм; гл. експерт А. Георгиева
Технически отговорник: гл. експерт А. Георгиева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и специалисти работещи в областта на
трудовата медицина.
Начало на обучението: 20.01.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
176. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ И ПРАКТИКИ ЗА
ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НОЗОКОМИАЛНИ
ИНФЕКЦИИ.
База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
Ръководител на обучението: полк. доц. А. Галев, дм
Технически отговорник: д-р Р. Правова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и медицински сестри . Целта му е да бъдат
запознати участниците с принципите на превантивната дейност в болничните звена за
ограничаване/елиминиране на възможността за въвеждане и разпространение на
нозокомиални инфекции. Особено внимание ще бъде обърнато на техниките на
поведение и изпълнение на медицински процедури – какво да се прави, как да се прави
и какво да не се върши.
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Начало на обучението: 10.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-6, максимум-10

XX. ОТДЕЛ ПО МЕДИЦИНСКА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, И
КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
177.ТЕМА НА КУРСА: ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЦИ В EXCEL.
База за провеждане: Отдел
комуникационни системи

по

Медицинска

и

компютърна

техника,

и

Ръководител на обучението: инж. Г. Янчев, д
Технически отговорник: ц. сл. С. Пешева
Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването.
Начало на обучението: 28.09.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа
Брой курсисти: 7
178.ТЕМА НА КУРСА: ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ В WORD.
База за провеждане: Отдел
комуникационни системи

по

Медицинска

и

компютърна

техника,

Ръководител на обучението: инж. Г. Янчев, д
Технически отговорник: ц. сл. С. Пешева
Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването.
Начало на обучението: 12.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа
Брой курсисти: 7

XXI. ОТДЕЛ „УЧЕБНА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ”
179.ТЕМА НА КУРСА: КУРС ЗА ДОКТОРАНТИ.
База за провеждане: Отдел „Учебна и научно-изследователска дейност”
Ръководител на обучението: доц. В. Васева, дм
Технически отговорник: ц. сл. И. Николова
Анотация: Курсистът трябва да притежава образователна степен „магистър”.
Начало на обучението: 26.10.2020г. и 25.01.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-5
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и

180. ТЕМА НА КУРСА: ПОДГОТОВКА НА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ.
База за провеждане: Отдел „Учебна и научно-изследователска дейност”
Ръководител на обучението: доц. В. Васева, дм
Технически отговорник: ц. сл. Е. Пиронева
Анотация: Курсистът трябва да притежава образователна степен „бакалавър” или
„магистър”.
Начало на обучението: 16.11.2020г. и 15.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-5
181. ТЕМА
НА
КУРСА:
ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД.

ТЕХНИЧЕСКО

ОФОРМЛЕНИЕ

НА

База за провеждане: Отдел „Учебна и научно-изследователска дейност”
Ръководител на обучението: доц. В. Васева, дм
Технически отговорник: ц. сл. Е. Пиронева
Анотация: Курсистът трябва да притежава образователна степен „магистър”.
Начало на обучението: 07.12.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-5

XXII. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
182. ТЕМА НА
МЕДИЦИНСКИ
ОПЕРАЦИИ

КУРСА:
ЕКИПИ,

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА
УЧАСТВАЩИ
В
МНОГОНАЦИОНАЛНИ

База за провеждане: Център за професионално обучение
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Ив. Попиванов, дм
Отговорник: л-т ас. д-р М. Йорданова
Технически сътрудник: гл. експерт М. Якова
Анотация: За подготовка на кадрови и приети на служба в постоянния резерв на
Българската армия лекари, професионалисти по здравни грижи и санитарни
инструктори/бойни санитари, определени за участие в медицински екипи за
медицинско осигуряване на военнослужещи от формирования на съюзнически армии
при операции на НАТА и ЕС зад граница. Курсистите преминават през пет модула на
обучение, съгласно изискванията на STANAG 2249(ed. 3) TRAINING REQUIREMENTS
FOR HEALTH CARE PERSONNEL IN INTERNATIONAL MISSIONS – AmedP 8.3
EDITION B.
Начало на обучението: 20 дни преди ротацията на екипите
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Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: максимум - 6
183.ТЕМА НА КУРСА: ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА
СЛУЖИТЕЛИ ОТ СЛУЖБА “ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” И НСО

ЗА

База за провеждане: Център за професионално обучение, катедра „Военна
медицина”, катедра „Медицина на бедствените ситуации” и клиника по
Вътрешни болести”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Ив. Попиванов, дм
Отговорник: л-т ас. д-р М. Йорданова
Технически сътрудник: гл. експерт Б. Лепоева
Анотация: Предназначен е за военнослужещи и цивилни служители от служба “Военна
полиция” и НСО. Целта му е служителите да придобият знания и практически умения
за оказване на първа помощ и извършване на животоспасяващи дейности при различни
видове трявми и болестни състояния в бойна обстановка, прикризисни ситуации и по
време на медицинска евакуация под формата на само- и взаимопомощ до пристигането
на медицински екипи.
Начало на обучението: по заявка на Служба “Военна полиция” и НСО
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: максимум - 10
184. ТЕМА НА КУРСА: ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА
СЛУЖИТЕЛИ ОТ СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ”

ЗА

База за провеждане: Център за професионално обучение, катедра „Военна
медицина”,катедра „Медицина на бедствените ситуации” и клиника по Вътрешни
болести”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Ив. Попиванов, дм
Отговорник: л-т ас. д-р М. Йорданова
Технически сътрудник: гл. експерт Б. Лепоева
Анотация: Предназначен е за военнослужещи от служба „Военна информация”. Целта е
курсистите да придобият теоретически познания и практически умения за оказване на
първа помощ и извършване на животоспасяващи дейности при различни видове травми
и болестни състояния в бойна обстановка до пристигането на медицински екипи и по
време на медицинска евакуация.
Начало на обучението: по заявка на служба „Военна информация”
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: максимум - 10
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185. ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА
БОЙНИ САНИТАРИ.
База за провеждане: Център за професионално обучение
Ръководител на курса: полк. доц. д-р Ив. Попиванов, дм
Отговорник: д-р Б. Ралчева
Технически сътрудник: гл. експерт А. Любенова
Анотация: Курсът е предназначен за военнослужещи от БА без предварителна
медицинска подготовка. Целта на курса е курсистите да се запознаят със системата на
медицинското осигуряване на Въоръжените сили на Р България и мястото на бойните
санитари в нея; да придобият знания и практически умения за извършване на
животоспасяващи дейности при различни видове травми и болестни състояния в
полеви условия; да усвоят способите за изнасяне на ранени и пострадали от бойното
поле; да придобият знания и умения за оказване на първа помощ на пострадали
военнослужещи в бойна обстановка и по време на медицинска евакуация..
Начало на обучението: по заявка
Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Брой курсисти: 10
186. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА МЕДИЦИНСКОТО
ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ СИТУАЦИИ С ГОЛЯМ БРОЙ ПОСТРАДАЛИ
(MASSCAL) В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
База за провеждане: Център за професионално обучение
Ръководител на курса: полк. доц. Д. Димов, дм
Отговорник: гл. ас. С. Колев
Технически сътрудник: гл. експерт М. Якова
Анотация: За подготовка на лекари и професионалисти по здравни грижи от
медицинските пунктове на БА и цивилната здравна мрежа, за организиране на
адекватна реакция при възникване на бедствени ситуации с голям брой пострадали, в
резултат от екстремни ситуации с природен или антропогенен произход, изискващи
прилагането на специфичен подход при оказването на медицинска помощ в зоната на
поражение.
Начало на обучението: по заявка
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум – 4, максимум-10
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ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ
ГРИЖИ
I.КАТЕДРА „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”
187. ТЕМА НА КУРСА: ТРАВМА, ПОЛИТРАВМА - СОРТИРОВКА, ЛЕЧЕНИЕ,
ТРАНСПОРТ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Е. Кържин, дм
Технически отговорник: д-р Филипова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. Придобиват
се основни теоретични и практически познания за патофизиологията, характера на
пораженията и принципите на третиране при политравма в болнични и извънболнични
условия.
Начало на обучението: 19.10.2020 г.
Продължителнот: 5 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: минимум- 5, максимум- 10
188.ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ УМЕНИЯ: ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ
УСТРОЙСТВА, УСТРОЙСТВА ЗА ПОДДРЪЖКА НА ДИХАТЕЛНИТЕ
ПЪТИЩА И СИСТЕМИ ЗА ДОСТАВКА НА КИСЛОРОД.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Е. Кържин, дм
Технически отговорник: д-р Томова
Анотация: Медицинските специалисти от курса да познават и боравят правилно с
устройствата за поддържане на дихателните пътища, както и правилната поддръжка на
централните венозни пътища. Да познават основните принципи на кислородотерапията
и да могат да боравят със системите за доставка на кислрод.
Начало на обучението: 16.11.2020 г.
Продължителнот: 4 учебни дни, 32 академични часа
Брой курсисти: минимум- 5, максимум- 10
189.ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕНТЕРАЛНОТО И
ПАРЕНТЕРАЛНОТО ХРАНЕНЕ ПРИ ТЕЖКО БОЛНИ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на курса:. ас. д-р Маринова, дм
Технически отговорник: д-р Филипова
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Анотация: Медицинските специалисти от курса да се запознаят с основните принципи
на медицинското хранене, да познават и прилагат методите за ентералното и
парентерално хранене, неговият мониторинг, изпълзваните устройства и тяхната
поддръжка, както и да разпознават евентуалните усложнения.
Начало на обучението: 07.12.2020 г.
Продължителнот: 4 учебни дни, 32 академични часа
Брой курсисти: минимум - 5, максимум- 10
190. ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ В
ЧЕРНОДРОБНАТА ХИРУРГИЯ. ЧЕРНОДРОБНАТА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ И
КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛЕН ДОНОР.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на курса: проф. Ев. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р В. Димов
Анотация: Целта на курса е професионалистите по здравни грижи да бъдат запознати с
особеностите на анестезията в чернодробната хирургия и при чернодробна
трансплантация, както и с особеностите на процедурата по установяване на мозъчна
смърт и кондициониране на донор.
Начало на обучението: 16.12.2020 г.
Продължителнот: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум - 5, максимум- 10
191. ТЕМА НА КУРСА: КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Е. Кържин, дм
Технически отговорник: д-р Полякова
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и
практически познания за принципите и изпълнението на основната и авансирана
поддръжка на жизнените функции.
Начало на обучението: 01.02.2021 г.
Продължителнот: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум - 5, максимум- 10
192. ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Е. Кържин, дм
Технически отговорник: д-р Филипова и д-р В. Димов
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Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и
практически познания за провеждането на анестезия и интензивно лечение.
Начало на обучението: 31.03.2021 г.
Продължителнот: 22 учебни дни, 176 академични часа
Брой курсисти: минимум - 5, максимум- 10

II. КАТЕДРА
„ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ,
ЧЕРНОДРОБНОПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ”
193. ТЕМА НА КУРСА: ПОДДЪРЖАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА
ЕНДОСКОПСКА АПАРАТУРА В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА.
База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика
Ръководител на курса: проф. д-р Д. Таков, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Е. Манолова
Анотация: Целта на курса е придобиване на умения по поддържане на ендоскопската
апаратура в гастроентерологията. Предназначен е за професионалисти по здравни
грижи.
Време за провеждане: 26.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 32 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5
194. ТЕМА НА КУРСА: РОЛЯ НА ЕНДОСКОПСКАТА СЕСТРА ПРИ
ПОСТАВЯНЕТО НА ПЕРКУТАННА ГАСТРОСТОМА ПОД ЕНДОСКОПСКИ
КОНТРОЛ.
База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика
Ръководител на курса: проф. д-р К. Кацаров, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Е. Манолова
Анотация: Целта на курса е придобиване на практически умения за поставянето на
перкутанна гастростома и последващото ентерално хранене през стомата.
Предназначен е за професионалисти по здравни грижи.
Време за провеждане: 16.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 32 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5
195.ТЕМА НА КУРСА: РОЛЯ НА ЕНДОСКОПСКАТА СЕСТРА ПРИ
ДИАГНОСТИЧНИ
И
ЛЕЧЕБНИ
МАНИПУЛАЦИИ
НА
ЖЛЪЧНОПАНКРЕАТИЧНИТЕ ПЪТИЩА /ERCP, ПЕРКУТАНЕН ДРЕНАЖ/.
База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика
Ръководител на курса: проф. д-р К. Кацаров, дмн
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Технически отговорник: д-р Ал. Кацаров,дм , ст. м.с. Е. Манолова
Анотация: Целта на курса е придобиване на практически умения при асистиране на
ERCP, перкутанен дренаж. Предназначен е за професионалисти по здравни грижи,
работещи в ендоскопски кабинети.
Време за провеждане: 18.01.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 32 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5
196.ТЕМА НА КУРСА: РАБОТА НА ЕНДОСКОПСКАТА СЕСТРА ПРИ
АСИСТИРАНЕТО НА ИНВАНЗИВНИ ЕНДОСКОПСКИ МАНИПУЛАЦИИ В
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА.
База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика
Ръководител на курса: проф. д-р Д. Таков, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Е. Манолова
Анотация: Целта на курса е придобиване на практически умения при асистирането в
инванзивните манипулации на гастроинтестиналния тракт. Предназначен е за
професионалисти по здравни грижи.
Време за провеждане: 15.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 32 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5

III.КАТЕДРА „ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, ПНЕВМОЛОГИЯ, ФТИЗИАТРИЯ,
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА”
197. ТЕМА НА КУРСА: ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ
И БРОНХИАЛНА АСТМА. ЛЕЧЕНИЕ С ИНХАЛАТОРНИ ПРЕПАРАТИ.
База за провеждане: Клиника “Пневмология и фтизиатрия”
Ръководител на обучението: доц. д-р М. Енчева, дм
Технически отговорник: подп. д-р Пл. Титоренков, дм
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. ХОББ и
бронхиална астма са най-често срещаните обструктивни белодробни болести с голяма
социална значимост. Лечението е предимно инхалаторно и строго индивидуално. Целта
на курса е да се представят основните клиничните аспекти на двете болестни единици и
участниците да се информират за различните видове инхалаторни препарати и
съответни техники на приложение.
Начало на обучението: 17.12.2020г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: 6
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198. ТЕМА НА КУРСА: ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА ПУЛМОЛОГИЯ.
База за провеждане: Клиника “Пневмология и фтизиатрия”
Ръководител на обучението: доц. д-р М. Енчева, дм
Технически отговорник: д-р Ал.Червениванова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Интервенционалната пулмология е модерен и бързо развиващ се клон на белодробните
болести. Включва широк спектър от диагностични и терапевтични процедури. Целта на
курса е да се запознаят участниците с диагностичните и терапевтични бронхоскопски
методи, ролята на медицинската сестра в бронхоскопското изследване и поддръжка на
апаратурата.
Начало на обучението: 18.02.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: 6
199. ТЕМА НА КУРСА: СИНДРОМ НА ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ. АПАРАТУРА.
База за провеждане: Клиника “Пневмология и фтизиатрия”
Ръководител на обучението: доц. д-р М. Енчева, дм
Технически отговорник: д-р Л. Кьосева
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. Синдрома на
ОСА е с все по-често срещано и социално значимо патологично състояние. Диагнозата
и лечението на пациентите изискват специфична професионална подготовка. Целта на
курса е да се представят методите за диагностика и лечение на Синдрома на ОСА.
Начало на обучението: 22.04.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: 6
200. ТЕМА НА КУРСА: ОСТЕОПОРОЗА – ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И
ПРОСЛЕДЯВАНЕ.
База за провеждане: Клиника “Ендокринология и болести на обмяната”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ив. Даскалова, дмн
Технически отговорник: м-р доц. Цв. Тотомирова, дм
Анотация: Предназначен за специалисти по здравни грижи, работещи в различни
клинични звена, лаборатории, поделения и др. Проблемът е актуален и заболяването е с
голяма честота и значение в ежедневната практика.
Начало на обучението: 18.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-6, максимум-8
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201.ТЕМА
НА
КУРСА:
ЕНДОКРИННИ
ПРОМЕНИ
НА
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛНИЯ ПЕРИОД. РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
И ЕНДОКРИННИ ПРОБЛЕМИ НА ИНФЕРТИЛИТЕТА.
База за провеждане: Клиника “Ендокринология и болести на обмяната”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ив. Даскалова, дмн
Технически отговорник: м-р доц. Цв. Тотомирова, дм
Анотация: Предназначен за специалисти по здравни грижи, работещи в различни
клинични звена, лаборатории, поделения и др. Проблемът е актуален и заболяването е с
голяма честота и значение в ежедневната практика.
Начало на обучението: 20.01.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-6, максимум-8
202. ТЕМА НА КУРСА: ХИПЕРТОНИИ, СВЪРЗАНИ С ЕНДОКРИННИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
База за провеждане: Клиника “Ендокринология и болести на обмяната”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ив. Даскалова, дмн
Технически отговорник: д-р С. Пашкунова, дм
Анотация: Предназначен за специалисти по здравни грижи, работещи в различни
клинични звена, лаборатории, поделения и др. Проблемът е актуален, заболяването е с
голяма честота и значение в ежедневната практика.
Начало на обучението: 17.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-6, максимум-8
203.ТЕМА НА КУРСА: КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА – СЪВРЕМЕННО
ПОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ.
База за провеждане: Клиника „Гръдна хирургия”
Ръководител на курса: проф. д-р Г. Байчев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Л. Николова
Анотация: Карцинома на млечната жлеза е най-честият злокачествен тумор и от
онкологичните заболявания при жените и заема второ място като причина за смърт.
Заболяването има важно медицинско, психологично и социално значение. Това налага
познаването на тази проблематика и готовност за даване на компетентни съвети по
отношение на диагностиката и поведението при доброкачествените и злокачествените
заболявания на гърдата.
Начало на обучението: 13.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни
Брой курсисти: до 25
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IV.КАТЕДРА „КАРДИОЛОГИЯ,
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ”

ИНТЕНЗИВНА

ТЕРАПИЯ

И

204. ТЕМА НА КУРСА: ЕКГ - ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ.
База за провеждане: Клиника „Кардиология”
Ръководител на обучението: д-р Т. Илиева-Вълова
Технически отговорник: ст. м.с. А. Кръстева
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 07.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10
205.ТЕМА НА КУРСА: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ СПЕШНИ
СЪСТОЯНИЯ В КАРДИОЛОГИЯТА.
База за провеждане: Клиника „Кардиология”
Ръководител на обучението: д-р Т. Илиева-Вълова
Технически отговорник: ст. м.с. А. Кръстева
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 21.04.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10
206.ТЕМА
НА
КУРСА:
ФУНКЦИОНАЛНИ
МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В КИТ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НА

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: проф. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Р. Янкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 12.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Брой курсисти: 4
207.ТЕМА НА КУРСА: ВИЗИТАЦИЯ В КИТ – СЕСТРИНСКА ВИЗИТАЦИЯ
ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА ДЕЖУРСТВО, ВИЗИТАЦИЯ СЪС СТАРШАТА СЕСТРА,
ВИЗИТАЦИЯ С ЛЕКАРИТЕ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: проф. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Р. Янкова
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Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 19.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Брой курсисти: 4
208.ТЕМА НА КУРСА: ПРАВИЛА ЗА АСЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА В
ИНТЕНЗИВНА КЛИНИКА. ТОАЛЕТ НА ПАЦИЕНТИ В БЕЗПОМОЩНО
СЪСТОЯНИЕ /НА БЕЛОДРОБНА ВЕНТИЛАЦИЯ/. ТОАЛЕТ ПРОТИВ
ДЕКУБИТУС. ТОАЛЕТ НА УСТА, УШИ, НОС, ГЕНИТАЛИИ И ДР.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: проф. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Р. Янкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 26.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Брой курсисти: 4
209. ТЕМА НА КУРСА: МОНИТОРИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ В КИТ. РАБОТА НА
МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА С ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР, ОБДИШВАЩ
АПАРАТ , ПЕЙС МЕЙКЪР И ДР. АПАРАТИ В РЕАНИМАЦИОННА КЛИНИКА.
РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЕАНИМАЦИОННАТА АПАРАТУРА.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: проф. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Р. Янкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 02.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Брой курсисти: 4
210.ТЕМА НА КУРСА: ЕКГ – НОРМА И ПАТОЛОГИЯ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: проф. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Р. Янкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 09.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Брой курсисти: 4
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211.ТЕМА НА КУРСА: КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ
ПРИНЦИПИ. РОЛЯТА И УЧАСТИЕТО НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА.

–

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: проф. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Р. Янкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 16.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: 4
212.ТЕМА НА КУРСА: ОРГАНИЗАЦИЯ НА КПР
МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. КАНЮЛИРАНЕ НА ЦВП.

И

МЯСТОТО

НА

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: проф. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Р. Янкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 15.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: 4
213.ТЕМА НА КУРСА: ИНФУЗИОННА ТЕРАПИЯ. ВИДОВЕ РАЗТВОРИ И
ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: проф. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Р. Янкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 22.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: 4
214.ТЕМА НА КУРСА: КРЪВ И КРЪВНИ ПРОДУКТИ. ПРИЛОЖЕНИЕ.
ПОДГОТОВКА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ХЕМОТРАНСФУЗИЯ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: проф. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Р. Янкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 29.03.2021г.
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Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: 4
215.ТЕМА НА КУРСА: МОНИТОРИРАНЕ И ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ С ОМИ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: проф. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Р. Янкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 12.04.2021г.
Продължителност: 4 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: 4
216.ТЕМА НА КУРСА: ПОДГОТОВКА ЗА МОНИТОРИРАНЕ И ГРИЖИ ЗА
ПАЦИЕНТИ СЛЕД ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: проф. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Р. Янкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 26.04.2021г.
Продължителност: 4 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: 4
217.ТЕМА
НА
КУРСА:
ОСНОВНИ
СПЕШНИ
СЪСТОЯНИЯ
КАРДИОЛОГИЯТА. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТА.

В

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: проф. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Р. Янкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 19.04.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: 4
218. ТЕМА НА КУРСА: ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕКГ И ОСНОВНИ
ЕКГ – ДИАГНОЗИ.
База за провеждане: Клиника по Вътрешни болести
Ръководител на обучението: доц. д-р Н. Григоров, дм
Технически отговорник: д-р Р. Иванова
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Анотация: Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи. Целта му е
придобиване на практически умения за техническото изпълнение на ЕКГ и запознаване
с основните правила за разчитането й.
Начало на обучението: 09.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
219. ТЕМА НА КУРСА: КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ.
База за провеждане: Клиника по Вътрешни болести
Ръководител на обучението: доц. д-р Н. Григоров, дм
Технически отговорник: д-р Б. Петров
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. Целта му е
придобиване на познания за провеждане на кардиопулмонална ресусцитация и ролята
на професионалистите по здравни грижи в оказването на спешна медицинска помощ.
Начало на обучението: 16.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10

V.КАТЕДРА „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ИМУНОЛОГИЯ”
220. ТЕМА НА КУРСА: ГЕНОМНА ДИАГНОСТИКА НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ.
База за провеждане: Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология
Ръководител на обучението: доц. д-р Л. Митев, дм
Технически отговорник: ас. Л. Грахльова
Анотация: Курсът е предназначен за медицински сестри и медицински лаборанти. Има
за цел да запознаване с етапите и възможностите на геномния анализ, както и
клиничната интерпретация на геномните находки при онкологичните заболявания.
Начало на обучението: 24.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 25 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум-7
221. ТЕМА НА КУРСА: ХРАНИТЕЛНА АЛЕРГИЯ
НЕПОНОСИМОСТ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.

И

ХРАНИТЕЛНА

База за провеждане: Лаборатория по клинична имунология”
Ръководител на обучението: доц. д-р Е. Викентиева, дм
Технически отговорник: мед. лаб. С. Стоева
Анотация: Курсът е предназначен за дипломирани професионалисти по здравни грижи
– медицински лаборанти, сестри, акушерки без ограничения в трудовия им стаж или
специалността. Предвижда се въведение в механизмите на отговор при състоянията
дължащи се на хранителна алергия и хранителна непоносимост, различията в подхода и
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прогнозата. Предлага се преглед на съвременните методи в лабораторната диагностика
при двете състояния с акцент върху подбора на тест и интерпретацията на резултатите.
Начало на обучението: 05.04.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: до 10

VI.КАТЕДРА „МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ”
222. ТЕМА НА КУРСА: СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА АТИПИЧНИ
ПРИЧИНИТЕЛИ (Coxiella burnetii, M. pneumonia, C. pneumonia и L. pneumophila).
База за провеждане: Лаборатория „Вирусология”
Ръководител на обучението: доц. д-р В. Ковальова, дм
Технически отговорник: доц. д-р В. Ковальова, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни
грижи и има за цел да запознае курсистите със съвремената серологична диагностика
на атипични причинители (Coxiella burnetii, M. pneumonia, C. pneumonia и L.
pneumophila).
Начало на обучението: 05.10.2020 г.
Продължителност: 4 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум -1, максимум -5
223.ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННА МОЛЕКУЛЯРНОБИОЛОГИЧНА
ДИАГНОСТИКА НА НОВИЯ КОРОНАВИРУС COVID-19 С REAL TIME PCR
База за провеждане: Лаборатория „Вирусология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р М. Кунчев, дм
Технически отговорник : подп. доц. д-р М. Кунчев, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни
грижи и има за цел да запознае курсистите със съвременни молекулярнобиологични
методи за диагностика на новия коронавирус Covid-19.
Начало на обучението: 12.10.2020 г.
Продължителност: 5 учебни дни, академични часове – 30.

Брой курсисти: минимум -1, максимум -5
224.ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ.
База за провеждане: Лаборатория „Вирусология”
Ръководител на обучението: ас. д-р А. Гоцева
Технически отговорник: ас. д-р А. Гоцева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни
грижи и има за цел да запознае курсистите със съвременната лабораторна диагностика
на вирусните хепатити.
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Начало на обучението: 20.10.2020 г.
Продължителност: 4 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум -1, максимум -5
225.ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА ХЕРПЕС ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ.
База за провеждане: Лаборатория „Вирусология”
Ръководител на обучението: ас. д-р А. Гоцева
Технически отговорник: ас. д-р А. Гоцева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни
грижи и има за цел да запознае курсистите с съвременната диагностика на херпесната
група вируси (HSV,EBV,CMV и VZV).
Начало на обучението: 03.11.2020 г.
Продължителност: 4 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум -1, максимум -5
226.ТЕМА НА КУРСА:
HPV (ЧОВЕШКИ
ПАПИЛОМЕН
ВИРУС)
МОЛЕКУЛЯРНОБИОЛОГИЧНА
ДИАГНОСТИКА,
ТИПИЗИРАНЕ
И
ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА.
База за провеждане: Лаборатория „Вирусология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р М. Кунчев, дм
Технически отговорник: подп. доц. д-р М. Кунчев, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни
грижи и има за цел да запознае курсистите със съвремената диагностика на HPV и
възможностите за профилактика и лечение.
Начало на обучението: 09.11.2020 г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум -1, максимум -5
227.ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА ГРИП А/В и RSV.
База за провеждане: Лаборатория „Вирусология”
Ръководител на обучението: ас. д-р А. Гоцева
Технически отговорник: ас. д-р А. Гоцева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни
грижи и има за цел да запознае курсистите с съвременната диагностика, профилактика
и терапия на Грип А/В и RSV.
Начало на обучението: 08.12.2020 г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум -1, максимум -5
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VII.КАТЕДРА
„НЕРВНИ
ПСИХИАТРИЯ”

БОЛЕСТИ,

НЕВРОХИРУРГИЯ

И

228.ТЕМА НА КУРСА: ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНО-СЪДОВИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ – ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТА И ПОСТОПЕРАТИВНИ ГРИЖИ.
База за провеждане: Клиника „Неврохирургия”
Ръководител на обучението: м-р д-р Ив. Тодоров
Технически сътрудник: ст. м.с. М. Николова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи с интереси в
областта на неврохирургията и неврологията. Има за цел да запознае с основните
принципи на лечение (оперативно и ендоваскуларно) на мозъчно-съдовите аневризми и
артериовенозни малформации и проблемите при пациенти със субарахноиден
кръвоизлив. Подготовка и постоперативни грижи за пациент, подлежащ на
ендоваскуларно лечение.
Начало на обучението: 19.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум-5
229. ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ
НЕВРОХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ.

НА

ОБРАЗНО

-

ВОДЕНИТЕ

База за провеждане: Клиника „Неврохирургия”
Ръководител на обучението: м-р д-р Ив. Тодоров
Технически сътрудник: м.с. Д. Шапкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи,
предварително преминали операционен курс. Запознаване с особеностите на образноводените неврохирургични интервенции и специфичния инструментариум.
Практически упражнения с невронавигационните системи Vector Vision 2 и Sonowand
Invite и сета за невроендоскопски интервенции.
Начало на обучението: 22.03.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум-5
230. ТЕМА НА КУРСА: ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ
ОСТРИ НЕВРОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ.
База за провеждане: Клиника „Нервни болести”
Ръководител на обучението: д-р К. Принова
Технически сътрудник: д-р С. Стратиева
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. Има за цел да
запознае с особеностите на неврологично болните и тяхното поведение при остри
състояния в неврологията.
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Начало на обучението: 17.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум – 5, максимум-7
231. ТЕМА НА КУРСА: ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
НЕВРОЛОГИЯТА - РОЛЯ НА СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ.

В

База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на нервната система”
Ръководител на обучението: проф. Ек. Титянова, дмн
Технически сътрудник: ст. м.с. Кр. Зарева
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи от
националната здравна мрежа.
Начало на обучението: 12.04.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-10
232. ТЕМА НА КУРСА: ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНСОМНИЯ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: д-р Г. Димитрова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, медицински сестри и психолози от
военните формирования и от структурите на ВМА.
Начало на обучението: 02.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
233. ТЕМА НА КУРСА: ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ОСТРИ
ПСИХОПАТОЛОГИЧНИ СИМПТОМИ В РАМКИТЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО В
ОБЩОПРОФИЛНА БОЛНИЦА.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: д-р Ал. Петров
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, медицински сестри и психолози от
военните формирования и от структурите на ВМА. Включва разпознаване на
психопатологичните симптоми и тяхната връзка с общомедицинското състояние;
преценка за опасно поведение; правни регулации, когато се налагат принудителни
мерки; терапевтично поведение и и мобилизация.
Начало на обучението: 16.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
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234. ТЕМА НА КУРСА: ЛЕЧЕНИЕ С ОПИЕВИ АГОНИСТИ И АГОНИСТАНТАГОНИСТИ ПРИ ЛИЦА, ЗАВИСИМИ ОТ ОПИОИДИ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: д-р М. Силяновски
Анотация: Курсът е предназначен за психолози и медицински специалисти от военните
формирования и от структурите на ВМА. Има за цел да запознае участниците с
основните насоки и цели на лечението на лица, зависими към опиоиди. Ще бъде
проведена дискусия относно преодоляване на стигмата към тази група пациенти.
Начало на обучението: 24.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
235.ТЕМА НА КУРСА: ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи от
военните формирования и от структурите на ВМА. Има за цел да запознае участниците
със съвременните фармако-терапевтични подходи за лечение в психиатрията.
Начало на обучението: 22.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
236. ТЕМА НА КУРСА: ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА В КЛИНИЧНАТА
ПРАКТИКА.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: д-р Й. Маринова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, специализанти и медицински сестри. Има
за цел да разясни естеството на тревожните разстройства, изявата им в клиничната
практика, разпознаването им, подходи за справяне, насочване към съответните
специалисти и методи за лечението им.
Начало на обучението: 15.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
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237. ТЕМА НА КУРСА: ПСИХОЛОГИЧНА И ПСИХОСОЦИАЛНА РАБОТА
ПРИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: к-н д-р М. Стоянова, дп
Анотация: Курсът е предназначен за военни психолози и медицински специалисти от
военните формирования и от структурите на ВМА. Има за цел да запознае участниците
с особеностите на психологичната работа при хора с психични проблеми, включваща
инсайт за болестта, мотивация за лечение, подкрепа в усилията за психосоциална
рехабилитация и ресоциализация.
Начало на обучението: 22.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
238. ТЕМА НА КУРСА: МОТИВАЦИОННО ИНТЕРВЮ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: д-р Л. Узунов
Анотация: Курсът е предназначен за медицински персонал от структурите на ВМА.
Курсът има за цел да запознае медицинския персонал с мотивационното интервю, с
основните насоки и цели на лечението на лица, зависими към алкохол. Ще бъде
проведена дискусия относно преодоляване на стигмата към тази група пациенти.
Начало на обучението: 12.04.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
239. ТЕМА НА КУРСА: ЛЕЧЕНИЕ НА ПСИХИЧНО БОЛНИ С ДЕПО
НЕВРОЛЕПТИЦИ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия и военна психология”
Ръководител на обучението: подп. доц. д-р Д. Дилков, дм
Технически отговорник: д-р З. Стоева-Гогова
Анотация: Курсът е предназначен за медицински персонал от структурите на ВМА, и
има за цел да запознае медицинския персонал с лечението на болни с психични
заболявания с депо невролептици. Ще бъдат обсъдени причините и критериите за
лечение с депо препарати.
Начало на обучението: 15.06.2021г.
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Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-12
240. ТЕМА НА КУРСА: ЕМОЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ РАБОТА С
ПАЦИЕНТИ.
База за провеждане: Лаборатория за психично здраве и превенция
Ръководител на обучението: М. Георгиева
Технически отговорник: Е. Георгиева
Анотация: Курсът е предназначен за медицински персонал от структурите на ВМА и
има за цел да запознае участниците със спецификата на емоционалната грижа в
комуникацията лекар/медицински специалист - пациент и с подходящите начини за
третиране на пациенти в специфични емоционални състояния. Представя се концепта
за психосоциалния подход и необходимостта от неговата интеграция с медицинския
модел на работа. В контекста на групова работа и ролево – преживелищен тренинг
участниците придобиват умения за работа с пациентите в условията на емоционални
кризисни състояния и практически подходи за справяне с тях.
Начало на обучението: 21.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-7, максимум-15
241.ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
СТРЕС.
База за провеждане: Лаборатория за психично здраве и превенция
Ръководител на обучението: А. Бахнева
Технически отговорник: Е. Георгиева
Анотация: Курсът е предназначен за медицински специалисти /лекари и специалисти
по здравни грижи/ и има за цел да запознае участниците с цялостния спектър на
медицинските и психологични аспекти, свързани с проявата
на стресови
реакции/разстройства, възникващи при кумулативен работен стрес и бърн-аут.
Начало на обучението: 18.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 21 академични часа
Брой курсисти: минимум-12, максимум-15
242. ТЕМА НА КУРСА: МЕДИКОПСИХОЛОГИЧНИ
БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ.
База за провеждане: Лаборатория за психично здраве и превенция
Ръководител на обучението: доц. Ил. Маринов, дм
Технически отговорник: Е. Георгиева
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АСПЕКТИ

НА

Анотация: Курсът е предназначен за психолози и медицински персонал от военните
формирования и от структурите на ВМА. Има за цел да запознае участниците с
цялостния спектър на медицинските и психологични аспекти, свързани с проявата и
управлението на масовото поведение и стресовите реакции/ разстройства, възникващи
при бедствени ситуации. Ще бъдат представени в теоретичен и практически план
принципите за справяне с острите и протрахирани стресови реакции, паническото
поведение, социалната дезорганизация и хаос, и предложени практически подходи за
превенция, диагностика и контрол на индивидуално и групово ниво. Ще бъдат
разгледани принципите за психологично консултиране при бедствени ситуации и
психологичните интервенции за овладяване на масовоповеденческите реакции на
пострадалите.
Начало на обучението: 27.01.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-12, максимум-15
243. ТЕМА НА КУРСА: РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО
ПОВЕДЕНИЕ (ВЪЗРАСТНИ).
База за провеждане: Лаборатория за психично здраве и превенция
Ръководител на обучението: ст. л-т А. Миткова, дп
Технически отговорник: Е. Георгиева
Анотация: Курсът е предназначен за за психолози, социални работници и медицински
специалисти. Има за цел да запознае участниците със спецификите на рисковото
поведение и проявите му у възрастни индивиди. Диференцират се рисковото поведение
и нежеланите форми на поведение, аспектите на превенцията, организационните и
консултативните предизвикателства при овладяването на рискови поведенчески
прояви. Представят се психологичните аспекти на възникване и факторите, имащи
отношение към развитие на рисковото поведение. Включена е работа по казуси за
идентифициране и категоризиране на рисковото/нежеланото поведение, изготвяне на
прогноза за развитието на случая и психологичните аспекти на интервенцията.
Начало на обучението: 10.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: максимум-15

VIII.КАТЕДРА „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”
244. ТЕМА НА КУРСА: МАМОГРАФИЯ.
База на провеждане: Катедра „Образна диагностика”
Ръководител на обучението: д-р А. Илийн
Технически отговорник: ст. лаб. Н. Бонинска
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по „Образна
диагностика” и рентгенови лаборанти.
Начало на обучението: 10.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум – 3, максимум – 5

IX. КАТЕДРА
„ОРТОПЕДИЯ,
РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ”
245. ТЕМА НА КУРСА:
НАРАНЯВАНИЯ.

ГРИЖИ

ЗА

ТРАВМАТОЛОГИЯ
ПАЦИЕНТИ

С

И

ОГНЕСТРЕЛНИ

База за провеждане: Кaтедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна
хирургия”
Ръководител на обучението: д-р Б. Златев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. М. Кралева
Анотация: Курсът е предназначен за специалистите по здравни грижи.
Начало на обучението: 16.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни
Брой курсисти: 5
246.ТЕМА НА КУРСА: СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД
ПРОВЕДЕНА АРТРОСКОПСКА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДНА РАМЕННА
НЕСТАБИЛНОСТ.
База за провеждане: Клиника „Артроскопска травматология”
Ръководител на обучението: доц. В. Русимов, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Н. Христова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 02.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни
Брой курсисти: 5

X.КАТЕДРА „ОЧНИ БОЛЕСТИ, УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ
БОЛЕСТИ И ОРАЛНА ХИРУРГИЯ”
247. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В
ОФТАЛМОЛОГИЯТА.
База за провеждане: Клиника „Очни болести”
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Ръководител на обучението: проф. Л. Войнов, дм и доц. Хр. Видинова, дм
Технически отговорник: ст. м.с. В. Бабулкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 25.01.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: 5
248. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ГЛАУКОМА.
База за провеждане: Клиника „Очни болести”
Ръководител на обучението: проф. Л. Войнов, дм и доц. Хр. Видинова, дм
Технически отговорник: ст. м.с. В. Бабулкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 05.04.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: 5
249. ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИЧНА РЕФРАКЦИЯ.
База за провеждане: Клиника „Очни болести”
Ръководител на обучението: проф. Л. Войнов, дм и доц. Хр. Видинова, дм
Технически отговорник: ст. м.с. В. Бабулкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 10 .05.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: 5
250. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ.
База за провеждане: Клиника за ушни, носни и гърлени болести
Ръководител на обучението: ст. л-т д-р Г. Кукушев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. М. Василева
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 07.12.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
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251. ТЕМА
НА
КУРСА:
ФУНКЦИОНАЛНИ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯТА.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

В

База за провеждане: Клиника за ушни, носни и гърлени болести
Ръководител на обучението: д-р К. Славкова, дм
Технически отговорник: ст. м.с. М. Василева
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 01.02.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа
Брой курсисти: 5

XI.КАТЕДРА „ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И ДЕРМАТОЛОГИЯ”
252.ТЕМА НА КУРСА: КОЖНИ ИЗЯВИ ПРИ СЪЕДИНИТЕЛНО-ТЪКАННИ
БОЛЕСТИ: ЛУПУС, ДЕРМАТОМИОЗИТ, СКЛЕРОДЕРМИЯ.
База за провеждане: Отделение „Кожни и венерически болести”
Ръководител на обучението: д-р В. Кантарджиев, дм
Технически отговорник: доц. В. Брощилова, дм
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 25.01.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: 10

XII.КАТЕДРА „ТОКСИКОЛОГИЯ”
253. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ С НАТУРOГЕНЕН
ПРОИЗХОД – ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ. ФИТОИНТОКСИКАЦИИ. УХАПВАНИЯ
ОТ ЗМИИ. ОСТРИ ТОКСОАЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ПЧЕЛИ,
ОСИ, СТЪРШЕЛИ.
База на провеждане: Клиника „Спешна токсикология”
Ръководител на обучението: проф. К. Канев, дмн
Технически отговорник: доц. Л. Нейкова, дм
Анотация: Предназначен е за специалисти по здравни грижи, лаборанти и други в
структурите на МО и цивилната здравна система; обучението включва запознаване с
класификацията и диагностиката, със съвременните тенденции в лечението и
прогнозата при тези отравяния; има за цел повишаване теоретичната и практическа
квалификация на курсистите.
Начало на обучението: 23.11.2020г.
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Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10
254. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ И ХРОНИЧНИ ИНТОКСИКАЦИИ С
АЛКОХОЛИ И ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА – НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. ДЕТОКСИКАЦИЯ ПРИ СУБСТИТУИРАЩИ ПРОГРАМИ.
ДИЗАЙНЕРСКИ ДРОГИ (NPS).
База на провеждане: Клиника „Спешна токсикология”
Ръководител на обучението: проф. К. Канев, дмн
Технически отговорник: доц. Л. Нейкова, дм
Анотация: Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи от военните
формирования и цивилната здравна система, от ЦСМП; обучението включва
запознаване с класификацията, диагностиката, със съвременните терапевтични подходи
при тези отравяния и с основните аспекти на нелегалния пазар на дрога.
Начало на обучението: 07.12.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10
255. ТЕМА НА КУРСА: ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЧНИ
ВЕЩЕСТВА СРЕД ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ – ПРИНЦИП, ТЕХНИЧЕСКИ
СРЕДСТВА И ТЕСТОВЕ, ПРОЦЕДУРА ПО НАРЕДБА №Н-5/2012Г. НА МО.
База на провеждане:Катедра „Токсикология”, Химикотоксикологична лаборатория
Ръководител на обучението: доц. В. Атанасов
Технически отговорник: гл. ас. д-р Б. Мечкарска
Анотация: Курсът е предназначен за медицински и немедицински специалисти.
Обучението включва запознаване с класификацията на наркотичните вещества,
техническите средства за предварително изследване на алкохол (в издишан въздух) и
наркотични вещества (орална течност, урина), фактори от значение за получения
резултат, биологични проби и процедура по лабораторно изследване.
Начало на обучението: 19.10.2020г. и 15.02.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: 10

XIII.КАТЕДРА „УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ”
256.ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА
ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА УРОЛИТИАЗА.

ПАЦИЕНТИ

СЛЕД

База за провеждане: Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ил. Салтиров, дмн
Технически отговорник: ст. м.с. Зл. Стаматова
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Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Следоперативни грижи при пациенти след ендоурологично лечение на конкременти в
бъбрека и уретера.
Начало на обучението: 05.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 5
257.ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД
ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДОЛЕН УРИНАРЕН
ТРАКТ.
База за провеждане: Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ил. Салтиров, дмн
Технически отговорник: ст. м.с. Зл. Стаматова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Следоперативни грижи при пациенти след ендоурологично лечение на доброкачествена
простатна хиперплазия, стриктури на уретрата и неинвазивен карцином на пикочния
мехур.
Начало на обучението: 09.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 5
258. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД РАДИКАЛНА
ПРОСТАТЕКТОМИЯ И ЦИСТОПРОСТАТЕКТОМИЯ.
База за провеждане: Клиника „Обща урология”
Ръководител на обучението:проф. д-р Ил. Салтиров, дмн, проф. д-р Св. Николов, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Е. Петкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. Целта ми е да
запознае курсистите със следоперативните грижи при пациенти след радикална
простатектомия и радикална цистектомия с дервация на урината.
Начало на обучението: 08.02.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 5
259. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД ОТВОРЕНИ
БЪБРЕЧНИ ОПЕРАЦИИ.
База за провеждане: Клиника „Обща урология”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ил. Салтиров, дмн, проф. д-р С. Николов, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Е. Петкова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. Целта му е да
запознае курсистите със следоперативните грижи при пациенти след радикална
нефректомия, нефроуретеректомия и органосъхраняващи операции на бъбрека.
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Начало на обучението: 08.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 5

XIV.КАТЕДРА „ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА”
260. ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИТЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СЪБИТИЯ С МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ.
База за провеждане: Първа клиника по Физикална и рехабилитационна медицина
Ръководител на обучението: полк доц. д-р Л. Веселинова, дм
Технически отговорник: рех. Кр. Гайтанджиева
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 14.04.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: 7
261. ТЕМА НА
ЛИМФЕДЕМИ.

КУРСА:

РЕХАБИЛИТАЦИОННИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИ

База за провеждане: Първа клиника по Физикална и рехабилитационна медицина
Ръководител на обучението: полк доц. д-р Л. Веселинова, дм
Технически отговорник: мед. рех.-ергот. М. Маламова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 19.05.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: 7
262.ТЕМА
НА
КУРСА:
СЪВРЕМЕННИ
ФИЗИКАЛНИ
И
КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ ФАКТОРИ В ПРЕВЕНЦИЯТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА
ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО И ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ГО ЗАБОЛЯВАНИЯ
База за провеждане: Втора клиника по Физикална и рехабилитационна медицина
Ръководител на обучението: доц. Хр. Миланова, дм
Технически отговорник: д-р Георгиев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи и
има за цел да запознае курсистите с възможностите на физикалната и
рехабилитационна медицина за профилактика и лечение на наднормено тегло и
затлъстяване. .
Начало на обучението: 22.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-10
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XV.КАТЕДРА „ХЕМАТОЛОГИЯ,
РАДИОБИОЛОГИЯ”

ОНКОЛОГИЯ,

ПАТОЛОГИЯ

И

263. ТЕМА НА КУРСА: ВЗЕМАНЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНЕ И
ТРАНСПОРТ
НА
КРЪВНИ
ПРОБИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ЗА
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНО
ИЗСЛЕДВАНЕ.
ПОПЪЛВАНЕ
НА
ПРИДРУЖАВАЩА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ.
База за провеждане: Център по трансфузионна хематология
Ръководител на обучението: д-р А. Гущерова, д-р Е. Грънчарова
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
Анотация: Курсът е предназначен за магистри и бакалаври по здравни грижи, работещи
в лечебни заведения за болнична помощ. Има за цел да запознае медицинските
специалисти със задължителните изисквания при вземане и етикетиране на кръвна
проба,
предназначена
за
имунохематологична
диагностика
и/или
за
претрансфузионните лабораторни тестове; правилна идентификация на пациента;
коректно попълване на придружаващата документация; временно съхранение на проби
в клиничната структура; транспорт на епруветка и съпроводителни фишове до ЦТХ
(ЛТХ); критерии за отхвърляне на кръвни проби и процедурите за корекция.
Начало на обучението: 30.03.2021г.
Продължителност: 1 учебен ден, 4 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум – 10
264. ТЕМА НА КУРСА: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ
ГРИЖИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ ОТ ЕКСПЕДИЦИЯ НА ЦТХ (ЛТХ) НА КРЪВНИ
СЪСТАВКИ ЗА КЛИНИЧНА УПОТРЕБА И ТРАНСПОРТ. ВРЕМЕННО
СЪХРАНЕНИЕ В КЛИНИЧНАТА СТРУКТУРА И ПОДГОТОВКА НА
КРЪВНИТЕ СЪСТАВКИ ЗА ПРЕЛИВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА ИМ.
База за провеждане: Център по трансфузионна хематология
Ръководител на обучението: д-р П. Минчева, д-р Г. Генова
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
Анотация: Курсът е предназначен за магистри и бакалаври по здравни грижи, работещи
в лечебни заведения за болнична помощ. Има за цел да запознае медицинските
специалисти със задължителните изисквания при получаване на експедиция на ЦТХ
(ЛТХ), транспорт и временно съхранение в клиничните структури на кръвните
съставки, както и техническите изисквания при подготовка за хемотрансфузия.
Начало на обучението: 08.04.2021г.
Продължителност: 1 учебен ден, 4 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум – 10
265. ТЕМА НА КУРСА: КРЪВОДАРЯВАНЕ
ПЛАСТМАСОВИ САКОВЕ.

– ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ В

База за провеждане: Център по трансфузионна хематология
Ръководител на обучението: д-р П. Каменова, д-р Е. Грънчарова
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
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Анотация: Курсът е предназначен за магистри и бакалаври по здравни грижи медицински сестри, работещи в ЦТХ. Има за цел да запознае медицинските
специалисти с различните видове пластмасови сакове за кръвовземане, подготовка на
полето за венепункция и боравенето с биомиксер за кръвни сакове и автоматичен силър
за запечатване на тръбичките на саковете.
Начало на обучението: 13.04.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум – 2
266. ТЕМА НА КУРСА:
ЕДИНИЦА ЦЯЛА КРЪВ.

ПОЛУЧАВАНЕ

НА

КРЪВНИ

СЪСТАВКИ

ОТ

База за провеждане: Център по трансфузионна хематология
Ръководител на обучението: д-р Кр. Терзиева, д-р Е. Грънчарова
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
Анотация: Курсът е предназначен за магистри и бакалаври по здравни грижи, работещи
в ЦТХ и ОТХ, както и лечебни заведения за болнична помощ. Има за цел да запознае
медицинските специалисти с техниката за получаване на кръвни съставки –
еритроцитен, тромбоцитен концентрат и плазма от единица цяла кръв.
Начало на обучението: 21.04.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум – 2
267. ТЕМА НА КУРСА: ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНАТА ДИАГНОСТИКА.

И

ТЕХНИКИ

В

База за провеждане: „Център по трансфузионна хематология”
Ръководител на обучението: д-р П. Минчева, д-р Г. Генова
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
Анотация: Курсът е предназначен за магистри и бакалаври по здравни грижи, работещи
в ЦТХ, ОТХ, ЛТХ и медико-диагностични лаборатории. Има за цел да даде теоретични
и практически познания на медицинските специалисти за основните лабораторни
методи и техники, използвани в имунохематологичната диагностика на донори и
реципиенти на кръв и кръвни съставки.
Начало на обучението: 10.05.2021г.
Продължителност: 10 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум – 4
268. ТЕМА НА КУРСА: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДАРЕНАТА КРЪВ
ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ЧРЕЗ ИМУНОЕНЗИМНИ МЕТОДИ.
База за провеждане: „Център по трансфузионна хематология”
Ръководител на обучението: д-р А. Гущерова и д-р Е. Грънчарова
Технически отговорник: м.с. С. Цветкова
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Анотация: Курсът е предназначен за магистри и бакалаври по здравни грижи, работещи
в ЦТХ. Има за цел даде теоретични и практически познания на медицинските
специалисти при диагностиката на дарената кръв за трансмисивни инфекции чрез
имуноензимни методи.
Начало на обучението: 17.05.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум – 4
269. ТЕМА НА КУРСА: ЛЪЧЕЗАЩИТА - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ.
ПРИНЦИПИ НА ФИЗИЧЕСКАТА ЗАЩИТА ОТ ЙОНИЗИРАЩИ ИЗТОЧНИЦИ.
ОСНОВНИ ДОЗИМЕТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ И ЕДИНИЦИ. ИЗТОЧНИЦИ НА
ОБЛЪЧВАНЕ НА ЧОВЕКА.
База за провеждане: Научноизследователска лаборатория по радиационна защита
на КХОПР към ВМА-София.
Ръководител на обучението: доц. д-р П. Петрунов, дм
Технически отговорник: доц. д-р В. Рангелов, дм
Анотация: Курсът е предназначен за рентгенови лаборанти, медицински лаборанти и
медицински сестри работещи в системата на здравеопазването, Гражданска защита,
функционалните групи по аварийна готовност, военните формирования на БА и
специалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 09.11.2020г. и 10.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 16 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум – 7

XVI.КАТЕДРА „ХИРУРГИЯ”
270. ТЕМА
НА
КУРСА:
ИНСТРУМЕНТАРИУМ.
База за провеждане:
колопроктология”.

Клиника

ЛАПАРОСКОПСКА
„Ендоскопска,

АПАРАТУРА

ендокринна

хирургия

И
и

Ръководител на курса: полк. доц. Пл. Иванов, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Р. Велкова/ м.с. В. Илиева
Анотация: Курсът е предназначен за медицински сестри със завършен операционнен
курс. Лапароскопската хирургия е бързоразвиваща се и усъвършенствуваща се наука,
която чрез малки инцизии и специфични инструменти и апаратура могат да се
извършват големи интервенции в коремната кухина. Технологичното усъвършенстване
на лапароскопската апаратура и инструментариум е непрекъснат процес, подпомогнат с
участието на компютърен дизаин. Това задължава персонала отлично да познава,
борави и съхранява лапароскопската апаратура и инструментариум, посредством
задълбочаване на знанията си.
Начало на обучението: 26.10.2020г.
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Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: 5
271. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖА ЗА СТОМИРАНИ БОЛНИ.
База за провеждане: Втора клиника по коремна хирургия
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Кьосев, дм
Технически отговорник: м.с. К. Недялкова
Анотация: Повишаване квалификацията на медицинските сестри от поделенията на БА
и цивилната мрежа в областта на грижите за стомирани болни.
Начало на обучението: 02.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: минимум-5, максимум – 7
272. ТЕМА НА КУРСА: РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА И ЕНДОМЕТРИУМА.
База за провеждане: Клиника „Обща и онкологична гинекология”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ст. Ковачев, дмн
Технически отговорник: ст. акушерка Хр. Симеонова
Анотация: Предназначен за акушерки и медицински сестри.
Начало на обучението: 19.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Брой курсисти: 3
273. ТЕМА НА КУРСА: ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МАТКАТА.
База за провеждане: Клиника „Обща и онкологична гинекология”
Ръководител на обучението: проф. д-р Ст. Ковачев, дмн
Технически отговорник: ст. акушерка Хр. Симеонова
Анотация: Предназначен за акушерки и медицински сестри.
Начало на обучението: 05.04.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 10 академични часа
Брой курсисти: 3
274.ТЕМА НА КУРСА: ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЕНОЗНАТА СИСТЕМА.
База за провеждане: Клиника по съдова хирургия

98

Ръководител на курса: проф. К. Гиров, дм
Технически отговорник: д-р Св. Марангозов, д-р М. Цеков, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари / професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 09.11.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум-10
275.ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ СЪСТОЯНИЯ В СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ.
База за провеждане: Клиника по съдова хирургия”
Ръководител на курса: проф. К. Гиров, дм
Технически отговорник: д-р Св. Марангозов, д-р М. Цеков, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари / професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 08.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум-10

XVII.ОПЕРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
276. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В
ОПЕРАЦИОННИ.
База за провеждане: Операционен център
Ръководител на обучението: доц. д-р Хр. Лозанов, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Д. Шапкова-Иванова
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: първо число на всеки месец (без м. юни, м. юли и м. август).
Продължителност: 20 учебни дни
Брой курсисти: минимум-3, максимум-10

XVIII.ДЕПАРТАМЕНТ „ВОЕННОМЕДИЦИНСКА
ОСИГУРЯВАНЕ”

ПОДГОТОВКА

И

277. ТЕМА НА КУРСА: БОЛНИЧЕН И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ ЗА
СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ.
База за провеждане: Катедра „Военна медицина”
Ръководител на обучението: гл. ас. д-р Ал. Александров, дм
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Технически отговорник: гл. ас. Ив. Алексиева, дм
Анотация: Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи, работещи в
системата на МО и извън нея, които желаят да се запознаят с актуални въпроси на
здравния и болничен мениджмънт и въпроси касаещи пряко организацията и контрола
на дейността на специалистите по здравни грижи.
Начало на обучението: 26.10.2020г. и 12.04.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-8
278. ТЕМА НА КУРСА: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БОЛНИЧНИЯ И
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ.
База за провеждане: Катедра „Военна медицина”
Ръководител на обучението: гл. ас. д-р Ал. Александров, дм
Технически отговорник: гл. ас. Ив. Алексиева, дм
Анотация: Курсът е интердисциплинарен и е предназначен, както за лекари така и за
специалисти по здравни грижи, икономисти, юристи, фармацевти, специалисти по
човешки ресурси, работещи в лечебно заведение от системата на Въоръжените сили на
Р. България и извън нея.
Начало на обучението: 11.01.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-8
279. ТЕМА НА КУРСА: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕМ НА МЕДИЦИНСКАТА
ПОМОЩ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ.
База на провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Д. Димов, дм
Технически отговорник: д-р В. Ламбова
Анотация: Сложната организация на работата на медицинските служби при бедствия,
аварии и катастрофи (БАК) изисква теоретична и практическа подготовка от
професионалистите по здравни грижи за осъществяване на лечебно-евакуационното
осигуряване (ЛЕО) на поразените. Курсистите придобиват знания по въздействието на
основните поразяващи фактори, профилактиката, защитата и оказването на медицинска
помощ при бедствия, аварии и катастрофи.
Начало на обучението: 05.10.2020г. и 22.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-15
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280. ТЕМА НА КУРСА: НОВИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ЕФЕКТИВЕН
РОДЕНТ КОНТРОЛ ВЪВ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ.
База за провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: доц. Цв. Цветанов, дм
Технически отговорник: ст. мед. лаб. Е. Дичева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи от
системата на БА и има за цел обучаемите да се запознаят с най-новите внедрени
средства за дератизация и тяхното най-ефективно прилагане във военните обекти и при
бедствени ситуации.
Начало на обучението: 07.06.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 5
281.ТЕМА НА КУРСА: ОБУЧЕНИЕ НА НЕЩАТНИ ИНСТРУКТОРИ ЗА
РАБОТА С ХИПОБАРНА БАРОКАМЕРА БК-53.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ
Ръководител на обучението: проф. Л. Алексиев, дм
Технически отговорник: д-р К. Ненов
Анотация: Курсът е предназначен за обучение на нещатни инструктори за работа в
хипобарна барокамера. В курса могат да участват военнослужещи и цивилни
служители на летателни длъжности от Министерството на отбраната и Българската
армия, дипломирани парамедици, парашутисти и парашутисти-спасители от
Военновъздушните, Военноморските сили, Сухопътни войски, Специалните сили и
санитарни инструктори от БА.
Начало на обучението: 15.02.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум-10

XIX. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
И ХИГИЕНА
282. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И
ХРАНЕНЕТО НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.
ИЗМЕРВАНИЯ /АНАЛИЗИ И ДАВАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ФАКТОРИТЕ
НА РАБОТНАТА СРЕДА. ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ.
База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
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Ръководител на обучението: полк. доц. А. Галев, дм; д-р И. Иванова, д-р Л.
Барбулов, гл. експерт А. Георгиева
Технически отговорник: д-р Р. Правова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и специалисти с професионална
квалификация „Химия” и „Физика”.
Начало на обучението: 21.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-15
283. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ПОЛОВОПРЕДАВАНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
Ръководител на обучението: полк. доц. А. Галев, дм
Технически отговорник: д-р Р. Правова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и медицински сестри. Целта му е да бъдат
запознати участниците с новостите в епидемиологията, клиниката на основните
полово-предавани заболявания, както и с основните методи за превенцията и
профилактиката им.
Начало на обучението: 13.01.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-5, максимум-8
284.ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ И ПРАКТИКИ ЗА
ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НОЗОКОМИАЛНИ
ИНФЕКЦИИ.
База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
Ръководител на обучението: полк. доц. А. Галев, дм
Технически отговорник: д-р Р. Правова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и медицински сестри . Целта му е да бъдат
запознати участниците с принципите на превантивната дейност в болничните звена за
ограничаване/елиминиране на възможността за въвеждане и разпространение на
нозокомиални инфекции. Особено внимание ще бъде обърнато на техниките на
поведение и изпълнение на медицински процедури – какво да се прави, как да се прави
и какво да не се върши.
Начало на обучението: 10.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Брой курсисти: минимум-6, максимум-10
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XX.ОТДЕЛ ПО МЕДИЦИНСКА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И
КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
285.ТЕМА НА КУРСА: ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЦИ И РАБОТА С EXCEL.
База за провеждане: Отдел
комуникационни системи

по

медицинска

и

компютърна

техника

и

Ръководител на обучението: инж. Г. Янчев, д
Технически отговорник: ц. сл. С. Пешева
Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването.
Начало на обучението: 28.09.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа
Брой курсисти: 7
286.ТЕМА НА КУРСА: ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ В WORD.
База за провеждане: Отдел
комуникационни системи

по

медицинска

и

компютърна

техника

Ръководител на обучението: инж. Г. Янчев, д
Технически отговорник: ц. сл. С. Пешева
Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването.
Начало на обучението: 12.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа
Брой курсисти: 7

XXI.ОТДЕЛ „УЧЕБНА И НАУЧНО - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ”
287.ТЕМА НА КУРСА: КУРС ЗА ДОКТОРАНТИ.
База за провеждане: Отдел „Учебна и научно-изследователска дейност”
Ръководител на обучението: доц. В. Васева, дм
Технически отговорник: ц. сл. И. Николова
Анотация:Курсистът трябва да притежава образователна степен „магистър”.
Начало на обучението: 26.10.2020г. и 25.01.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-5
288.ТЕМА НА КУРСА: ПОДГОТОВКА НА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ.
База за провеждане: Отдел „Учебна и научно-изследователска дейност”
Ръководител на обучението: доц. В. Васева, дм
Технически отговорник: ц. сл. Е. Пиронева
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Анотация: Курсистът трябва да притежава образователна степен „бакалавър” или
„магистър”.
Начало на обучението: 16.11.2020г. и 15.03.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-5
289.ТЕМА НА КУРСА: ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН
ТРУД.
База за провеждане: Отдел „Учебна и научно-изследователска дейност”
Ръководител на обучението: доц. В. Васева, дм
Технически отговорник: ц. сл. Е. Пиронева
Анотация: Курсистът трябва да притежава образователна степен „магистър”.
Начало на обучението: 07.12.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-5

XXII. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
290. ТЕМА НА
МЕДИЦИНСКИ
ОПЕРАЦИИ.

КУРСА:
ЕКИПИ,

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА
УЧАСТВАЩИ
В
МНОГОНАЦИОНАЛНИ

База за провеждане: Център за професионално обучение
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р И. Попиванов, дм
Отговорник: лейт. асист. д-р М. Йорданова
Технически сътрудник: гл. експерт М. Якова
Анотация: За подготовка на кадрови и приети на служба в постоянния резерв на
Българската армия лекари, професионалисти по здравни грижи и санитарни
инструктори/бойни санитари, определени за участие в медицински екипи за
медицинско осигуряване на военнослужещи от формирования на съюзнически армии
при операции на НАТА и ЕС зад граница. Курсистите преминават през пет модула на
обучение, съгласно изискванията на STANAG 2249(ed. 3) TRAINING REQUIREMENTS
FOR HEALTH CARE PERSONNEL IN INTERNATIONAL MISSIONS – AmedP 8.3
EDITION B.
Начало на обучението: 20 дни преди ротацията на екипите
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: максимум - 6
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291.ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА
БОЙНИ САНИТАРИ.
База за провеждане: Център за професионално обучение
Ръководител на курса: полк. доц. д-р Ив. Попиванов, дм
Отговорник: д-р Б. Ралчева
Технически сътрудник: гл. експерт А. Любенова
Анотация: Курсът е предназначен за военнослужещи от БА без предварителна
медицинска подготовка. Целта на курса е курсистите да се запознаят със системата на
медицинското осигуряване на Въоръжените сили на Р България и мястото на бойните
санитари в нея; да придобият знания и практически умения за извършване на
животоспасяващи дейности при различни видове травми и болестни състояния в
полеви условия; да усвоят способите за изнасяне на ранени и пострадали от бойното
поле; да придобият знания и умения за оказване на първа помощ на пострадали
военнослужещи в бойна обстановка и по време на медицинска евакуация..
Начало на обучението: по заявка
Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Брой курсисти: 10
292.ТЕМА НА КУРСА: ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА
СЛУЖИТЕЛИ ОТ СЛУЖБА “ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” И НСО

ЗА

База за провеждане: Център за професионално обучение, катедра „Военна
медицина”, катедра „Медицина на бедствените ситуации” и клиника по
Вътрешни болести”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Ив. Попиванов, дм
Отговорник: л-т ас. д-р М. Йорданова
Технически сътрудник: гл. експерт Б. Лепоева
Анотация: Предназначен е за военнослужещи и цивилни служители от служба “Военна
полиция” и НСО. Целта му е служителите да придобият знания и практически умения
за оказване на първа помощ и извършване на животоспасяващи дейности при различни
видове трявми и болестни състояния в бойна обстановка, прикризисни ситуации и по
време на медицинска евакуация под формата на само- и взаимопомощ до пристигането
на медицински екипи.
Начало на обучението: по заявка на Служба “Военна полиция” и НСО
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: максимум - 10
293. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА МЕДИЦИНСКОТО
ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ СИТУАЦИИ С ГОЛЯМ БРОЙ ПОСТРАДАЛИ
(MASSCAL) В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
База за провеждане: Център за професионално обучение
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Ръководител на курса: полк. доц. д-р Д. Димов, дм
Отговорник: гл. ас. С. Колев
Технически сътрудник: гл. експерт М. Якова
Анотация: За подготовка на лекари и професионалисти по здравни грижи от
медицинските пунктове на БА и цивилната здравна мрежа, за организиране на
адекватна реакция при възникване на бедствени ситуации с голям брой пострадали, в
резултат от екстремни ситуации с природен или антропогенен произход, изискващи
прилагането на специфичен подход при оказването на медицинска помощ в зоната на
поражение.
Начало на обучението: по заявка
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: максимум-10
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ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Индивидуалното обучение във Военномедицинска академия е целогодишно по
предварително одобрени заявки по образец № 3 по следните специалности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Авиационна медицина
Акушерство и гинекология
Анестезиология и интензивно лечение
Вирусология
Военна токсикология
Военномедицинско планиране
Военномедицинско снабдяване
Вътрешни болести
Гастроентерология
Гръдна хирургия
Ендокринология и болести на обмяната
Инфекциозни болести
Кардиология
Клинична имунология
Клинична лаборатория
Клинична психология
Клинична токсикология
Клинична хематология
Кожни и венерически болести
Лабораторна имунология
Медицина на бедствените ситуации
Медицинска онкология
Медицинска паразитология
Микробиология
Неврохирургия
Нервни болести
Нефрология
Образна диагностика
Обща клинична патология
Орална хирургия
Ортопедия и травматология
Очни болести
Пластична-възстановителна и естетична хирургия
Пневмология и фтизиатрия
Превантивна военна медицина
Психиатрия
Радиобиология
Ревматология
Социална медицина и здравен мениджмънт
Спешна медицина
Съдова хирургия
Токсикология
Трансфузионна хематология
Ушно-носно-гърлени болести
Урология
Физикална и рехабилитационна медицина
Хирургия
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ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В МЕДИЦИНАТА С БАЗА ЗА
ОБУЧЕНИЕ УМБАЛ – СОФИЯ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
1. Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури
– първо ниво – 20 учебни дни;
2. Абдоминална доплерова ехография – второ ниво – 20 учебни дни;
3. Интервенционална абдоминална ехография – трето ниво – 60 учебни дни;
4. Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – първо ниво – 60
учебни дни;
5. Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво – 120 учебни
дни;
6. Ендоскопска
ретроградна
холангиопанкреатография
и
свързани
интервенционални ендоскопски процедури – трето ниво – 240 учебни дни;
7. Чернодробна биопсия по метода на Менгини – 20 учебни дни.
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
1. Ехография на щитовидна жлеза и шийна област - 30 учебни дни;
2. Измерване на костна плътност / Остеодензитометрия / - 30 учебни дни;
3. Лечение с помпа за инсулинова инфузия – 30 учебни дни;
4. Постоянно мониториране на кръвните захари - 20 учебни дни.
КАРДИОЛОГИЯ
1. Ехокардиография – фундаментално ниво – 20 учебни дни;
2. Ехокардиография – експертно ниво – 60 учебни дни.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1. Приложение на цитогенетичните и молекулярните методи в клинично –
лабораторната диагностика на онкохематологичните заболявания – 30 учебни
дни;
2. Приложение на класическия цитогенетичен анализ в клинико – лабораторната
диагностика на онкохематологичните заболявания – 30 учебни дни.
МИКРОБИОЛОГИЯ
1. Молекулярни методи в микробиологичната диагностика – 5 учебни дни.
НЕРВНИ БОЛЕСТИ
1. Невросонология – 60 учебни дни;
2. Клинична електроенцефалография – 60 учебни дни;
3. Диагностика на автономната нервна система - 60 учебни дни;
4. Клинична електромиография – 60 учебни дни.
НЕВРОХИРУРГИЯ
1. Невронавигация и интраоперативна невросонография – 30 учебни дни.
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ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
1. Мамография – 10 учебни дни.
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
1. Ендопротезиране на стави – 30 учебни дни;
2. Артроскопия – 30 учебни дни.
ОЧНИ БОЛЕСТИ
1. Лазери в офталмологията – 30 учебни дни;
2. А и В ехография офталмологията – 30 учебни дни.
ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
1. Флексибилна бронхоскопия – 40 учебни дни;
2. Интервенционална бронхоскопия - 40 учебни дни.
ПСИХИАТРИЯ
1. Репетитивна транскраниална магнитна стимулация – 45 учебни дни.
УРОЛОГИЯ
1. Ендоскопски и рентгенологични методи за изследване на отделителната система
– уретроскопия, цитоскопия, ретроградна уретропиелография, антеградна
пиелоуретерография - 60 учебни дни;
2. Трансректална биопсия на простатата под ултразвуков контрол – 30 учебни дни;
3. Екстракорпорална литотрипсия (ESWL) на камъни в бъбрека и уретрата – 60
учебни дни;
4. Продължителни бъбречно възстановителни терапии при многоорганна
недостатъчност – 30 учебни дни.
ХИРУРГИЯ
1. Миниинвазивна ендокринна хирургия – 60 учебни дни;
2. Трансанална ендоскопска микрохирургия – 60 учебни дни;
3. Лапароскопска холецистектомия и лапароскопски операции в спешната
хирургия - 60 учебни дни;
4. Лапароскопска хирургия на дебелото черво и ректума – 60 учебни дни;
5. Лапароскопска хирургия на диафрагмата и гастроезофагеалния ъгъл – 60 учебни
дни;
6. Лапароскопска хирургия на хернии и евентрации на предна коремна стена - 60
учебни дни;
7. Лапароскопска хирургия на стомаха – 60 учебни дни;
8. Хирургия на панкреаса – 60 учебни дни;
9. Хирургия на черния дроб – 60 учебни дни;
10. Хирургия на долна празна вена – 60 учебни дни;
11. Лапароскопска хирургия на черен дроб и панкреаса – 60 учебни дни.
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ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА
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I. ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ЛЕКАРИ
1. ТЕМА
НА
КУРСА:
ПРЕВЕНЦИЯ
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ.

НА

ИНФЕКЦИИТЕ

ПРИ

База за провеждане: Клиника „Вътрешни болести”
Ръководител на обучението: полк. проф. д-р Ив. Въжаров, дм
Технически отговорник: д-р М. Георгиев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички звена на гражданското и военно
здравеопазване. Целта на курса е да се постави едно от сериозните усложнения на
гастроинтестиналната ендоскопия – трансмисията на инфекции. Основната част на
тематиката е запознаване с пътищата за пренасяне на инфекциите на пациентите, на
ендоскопския екип и в резултат на собствената микробиологична флора. Лекарите ще
бъдат обучени за превенция на трансмисията на инфекции.
Начало на обучението: индивидуално обучение, целогодишно по предварителна
заявка.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Брой курсисти: до 3
2. ТЕМА НА КУРСА: ХИРУРГИЧНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА
ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ.
База за провеждане: Клиника „Хирургия” при МБАЛ – Варна.
Ръководител на обучението: проф. Д. Костов, дмн и д-р Е. Николаев
Технически отговорник: д-р Б. Цветков
Анотация: Курсът е предназначен за лекари специалисти или специализанти по
хирургия.
Начало на обучението: 25.01.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: максимум-5
3. ТЕМА НА КУРСА: ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОСЕНЗОРНА ЗАГУБА НА СЛУХА
С ХИПЕРБАРНА ТЕРАПИЯ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА.
База за провеждане: Катедра по анестезиология, морска и интензивна медицина.
Ръководител на обучението: проф. Хр. Бозов, дм, д-р К. Георгиев, дм
Технически отговорник: м.с. С. Гетова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички специалности и без специалност.
Начало на обучението: 05.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-5
4. ТЕМА НА КУРСА: ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФИЯ.
База за провеждане: „Лаборатория по химико-токсикологични изследвания”
Ръководител на обучението: маг. хим. Г. Бончев, дх
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Технически отговорник: маг. хим. Ив. Панайотова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, магистър-фармацевти и магистър-химици.
Целта е теоретична и практическа подготовка за работа в токсикохимична лаборатория
с използването на газ-хроматографска апаратура с пламъчно-йонизационна детекция.
Количествен анализ на летливи съединения: алкохоли, ацетон, разтворители,
етиленгликол.
Начало на обучението: целогодишно
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5
5. ТЕМА НА КУРСА: ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФИЯ С МАС-СПЕКТРАЛНА
ДЕТЕКЦИЯ.
База за провеждане: „Лаборатория по химико-токсикологични изследвания”
Ръководител на обучението: маг. хим. Г. Бончев, дх
Технически отговорник: маг. хим. Ив. Панайотова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, магистър-фармацевти и магистър-химици.
Целта е теоретична и практическа подготовка за работа в токсикохимична лаборатория
с използването на газ-хроматографска апаратура с мас-спектрална детекция. Качествен
и полуколичествен анализ на медикаменти, упойващи и наркотични вещества.
Интрументален скрийнинг и потвърдителен анализ.
Начало на обучението: целогодишно
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5
6. ТЕМА НА КУРСА: ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ.
База за провеждане: „Лаборатория по химико-токсикологични изследвания”
Ръководител на обучението: маг. хим. Г. Бончев, дх
Технически отговорник: маг. хим. Ив. Панайотова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, магистър-фармацевти и магистър-химици.
Целта е теоретична и практическа подготовка за работа в токсикохимична лаборатория
с използването на апаратура за високоефективна течна хроматография. Количествен
анализ на лекарствени средства.
Начало на обучението: целогодишно
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5
7. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ ТОКСИКОАЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ.
База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и
токсикоалергии към ВМА МБАЛ-Варна, 8-ми етаж.
Ръководител на обучението: проф. д-р С. Златева, д.м.
Технически отговорник: ст.м.с. Р. Димитрова
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Анотация: Острите токсикоалергични реакции са актуален проблем след ухапване или
ужилване от насекоми, паяци, змии, сколопендри, след консумация на някои растения.
Разглежда се патогенеза, клиничната изява, терапевтичното поведение и
профилактиката им.
Начало на обучението: 23.11.2020г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-7
8. ТЕМА НА КУРСА: ОТРАВЯНЕ С ПЕСТИЦИДИ.
База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и
токсикоалергии към ВМА МБАЛ-Варна, 8-ми етаж.
Ръководител на обучението: проф. д-р П. Маринов, д.м.
Технически отговорник: ст.м.с. Р. Димитрова
Анотация: Пестицидите са широко използвани в бита на хората. Отравянията
причинени от тях имат специфична клинична картина и лечение.
Начало на обучението: 23.11.2020г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-7
9. ТЕМА НА КУРСА: ЗАВИСИМОСТИ.
База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и
токсикоалергии към ВМА МБАЛ-Варна, 8-ми етаж.
Ръководител на обучението: проф. д-р С. Златева, д.м.
Технически отговорник: ст.м.с. Р. Димитрова
Анотация: Разглеждат се етапи и невробиологични и неврохимични механизми на
създаване на зависимост към различните класове наркотици.
Начало на обучението: 27.04.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-7
10. ТЕМА НА КУРСА:
МОРСКА МЕДИЦИНА. ОТРАВЯНЕ
ПРИ
КОНСУМИРАНЕ НА „МОРСКИ ДАРОВЕ”- РИБИ, МОЛЮСКИ И ДРУГИ.
ЦИГУАТЕРА ОТРАВЯНЕ.
База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и
токсикоалергии към ВМА МБАЛ-Варна, 8-ми етаж.
Ръководител на обучението: проф. д-р С. Златева, д.м.
Технически отговорник: ст.м.с. Р. Димитрова
Анотация: Прави се описание на отровните морски създания, обитаващи Черно море и
топлите океани, които причиняват отравяни при консумация на риба, мекотели-миди,
стриди, октопод, други ракообразни. Разглежда се устройството на отровния апарат,
различните токсини и механизма на токсични действие, клинична картина и лечение.
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Начало на обучението: 17.05.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-7
11. ТЕМА НА КУРСА: ОТРАВЯНЕ С ФОСФООРГАНИЧНИ ПЕСТИЦИДИ
(ФОП).
База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и
токсикоалергии към ВМА МБАЛ-Варна, 8-ми етаж.
Ръководител на обучението: проф. д-р П. Маринов, д.м.
Технически отговорник: ст.м.с. Р. Димитрова
Анотация: ФОП са най-токсичните пестициди, поради което подробно се разглежда
механизма на токсично действие, клиничната картина, усложнения и лечение.
Начало на обучението: 26.05.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-7
12. ТЕМА НА КУРСА: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСТРИТЕ ОТРАВЯНИЯ.
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ, МЕДИЦИНСКИ ПОДХОД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И
ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и
токсикоалергии към ВМА МБАЛ-Варна, 8-ми етаж.
Ръководител на обучението: проф. д-р С. Златева, д.м.
Технически отговорник: ст.м.с. Р. Димитрова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички звена на гражданското и
военното здравеопазване. Целта на курса е лекарите да се запознаят с актуалните остри
отравяния и последиците от тях, превенцията им и тяното съвременно лечение.
Начало на обучението: 26.05.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-7
13. ТЕМА НА КУРСА: ТЕРАПЕВТИЧНО
ОТРАВЯНИЯ С НАРКОТИЦИ.

ПОВЕДЕНИЕ

ПРИ

ОСТРИ

База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и
токсикоалергии към ВМА МБАЛ-Варна, 8-ми етаж.
Ръководител на обучението: проф. д-р С. Златева, д.м. и д-р М. Йовчева
Технически отговорник: ст.м.с. Р. Димитрова
Анотация: Острите отравяния с наркотици са актуален проблем на клиничната
токсикология. Обсъждат се остри интоксикации с опиати, канабис, амфетамини,
метамфетамини, кокаин. Прави се преглед на някои нови наркотици и „дизайнерски
дроги” и се обсъжда тяхното лечение.
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Начало на обучението: 02.06.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-7
14. ТЕМА НА КУРСА: ОТРАВЯНЕ С МЕДИКАМЕНТИ.
База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и
токсикоалергии към ВМА МБАЛ-Варна, 8-ми етаж.
Ръководител на обучението: проф. д-р П. Маринов, д.м.
Технически отговорник: ст.м.с. Р. Димитрова
Анотация: Медикаментозните отравяния са едни от най – често срещаните в
клиничната практика. Разглеждат се диагностиката и лечението на най-честите от тях.
Начало на обучението: 02.06.2021г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-7
15. ТЕМА НА КУРСА: ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА
ПОСТРАДАЛИ И РАНЕНИ ПРИ ОПЕРАЦИИ ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ
НА СУША И ПО МОРЕ.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ
Ръководител на обучението: полк. доц. Н. Шопов, дм
Технически отговорник: л-т д-р Н. Славова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, професионалисти по здравни грижи,
санитарни инструктори, водолази, парашутисти и военнослужещи от БА без
предварителна медицинска подготовка, кандидати или изпълняващи длъжността
“борден спасител”. Има за цел да запознае участниците с основни термини в
медицинското осигуряване, както и с основите на триажа и мястото на спасителите в
този процес. Също така курсистите да придобият теоретични знания и практически
умения за извършване на дейности при различни видове травми и други болестни
състояния в полеви условия.
Начало на обучението: 09.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-4, максимум-15
16. ТЕМА НА КУРСА: МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОРАБ ПО ВРЕМЕ
НА УЧЕНИЯ И МИСИИ.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ
Ръководител на обучението: полк. доц. Н. Шопов, дм
Технически отговорник: л-т д-р Н. Славова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, професионалисти по здравни грижи,
санитарни инструктори, водолази, парашутисти и военнослужещи от БА без
предварителна медицинска подготовка, кандидати или изпълняващи длъжността
“борден спасител”. Има за цел да запознае участниците с основни термини в
медицинското осигуряване, както и с основите на триажа и мястото на спасителите в
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този процес. Също така курсистите да придобият теоретични знания и практически
умения за извършване на дейности при различни видове травми и други болестни
състояния в полеви условия.
Начало на обучението: 23.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-4, максимум-15
17. ТЕМА НА КУРСА: ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ
ВОДОЛАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Н. Шопов, дм
Технически отговорник: л-т д-р Н. Славова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, професионалисти по здравни грижи,
санитарни инструктори, водолазни инструктори. Има за цел да запознае участниците с
основните правила за оказване на първа медицинска помощ при водолазни
заболявания, като придобият теоретични знания и практически умения за адекватно
медицинско осигуряване на пострадали водолази.
Начало на обучението: 14.12.2020г.; 25.01.2021г. и 31.05.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-4, максимум-15
18. ТЕМА НА КУРСА: ПЪРВОНАЧАЛЕН КУРС ПО МОРСКА МЕДИЦИНА.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Н. Шопов, дм
Технически отговорник: л-т д-р Н. Славова
Анотация: Курсът е предназначен за новоназначени лекари на щатна длъжност в БА,
лекари от формированията на ВМС и такива, в чийто формирования има водолазен
състав. Целта е курсистите да придобият базисни познания за основните аспекти на
морската медицина: морска и водолазна физиология, влиянието на околната морска
среда върху функциите на организма, кинетози, морска токсикология, принципите на
хипербарната оксигенация, морска психология. Разглежат се и специфични
организационни въпроси, характерни за плавателната дейност, експертиза за годността,
хигиенен и епидемиологичен контрол на кораба, морска евакуация и др.
Начало на обучението: 01.02.2021г.
Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Брой курсисти: минимум-1, максимум-5
19. ТЕМА НА КУРСА: ОПЕРАТОР НА ХИПЕРБАРНА КАМЕРА.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Н. Шопов, дм
Технически отговорник: л-т д-р Н. Славова
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари, професионалисти по здравни грижи,
санитарни инструктори, водолазни инструктори и технически лица, които се назначават
за оператори на хипербарна камера. Успешно завършилите курса ще може да бъдат
назначавани да изпълняват функциите на оператор на хипербарна камера, да провеждат
сеанси в барокамера и под ръководството на водолазен лекар или инструктор водолаз,
да изпълняват различни декомпресионни и лечебни водолазни таблици.
Забележка: При заявка от ВМС практическата част от курса може да се проведе на
територията на военното формирование, заявило съответния курс, като се използва
наличната/ите барокамера/и във формированието.
Начало на обучението: 24.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-8
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II. ТЕМАТИЧНИ
ЗДРАВНИ ГРИЖИ

КУРСОВЕ

ЗА

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ПО

20. ТЕМА НА КУРСА: ОСТЪР ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ – МЕТОДИ ЗА
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ . РОЛЯ НА ОПЕРАЦИОННАТА СЕСТРА В
ЛЕЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС.
База за провеждане: Клиника „Хирургия”
Ръководител на обучението: Д-р Николай Николов , Проф. Даниел Костов д.м.н.
Технически отговорник: д-р В. Александров
Анотация Обучението има за цел да запознае медицинските сестри с основите на
спешната хирургия, нозологичните единици влизащи в дефиницията на остър
хирургичен корем, методите за диагностика, както и да създаде практически умения на
поведение при този вид патология.
Начало на обучението: 26.10.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Брой курсисти: минимум-2, максимум-6
21. ТЕМА НА КУРСА: ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА
ПОСТРАДАЛИ И РАНЕНИ ПРИ ОПЕРАЦИИ ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ
НА СУША И ПО МОРЕ.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ
Ръководител на обучението: полк. доц. Н. Шопов, дм
Технически отговорник: л-т д-р Н. Славова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, професионалисти по здравни грижи,
санитарни инструктори, водолази, парашутисти и военнослужещи от БА без
предварителна медицинска подготовка, кандидати или изпълняващи длъжността
“борден спасител”. Има за цел да запознае участниците с основни термини в
медицинското осигуряване, както и с основите на триажа и мястото на спасителите в
този процес. Също така курсистите да придобият теоретични знания и практически
умения за извършване на дейности при различни видове травми и други болестни
състояния в полеви условия.
Начало на обучението: 09.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-4, максимум-15
22. ТЕМА НА КУРСА: МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОРАБ ПО
ВРЕМЕ НА УЧЕНИЯ И МИСИИ.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ
Ръководител на обучението: полк. доц. Н. Шопов, дм
Технически отговорник: л-т д-р Н. Славова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, професионалисти по здравни грижи,
санитарни инструктори, водолази, парашутисти и военнослужещи от БА без
предварителна медицинска подготовка, кандидати или изпълняващи длъжността
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“борден спасител”. Има за цел да запознае участниците с основни термини в
медицинското осигуряване, както и с основите на триажа и мястото на спасителите в
този процес. Също така курсистите да придобият теоретични знания и практически
умения за извършване на дейности при различни видове травми и други болестни
състояния в полеви условия.
Начало на обучението: 23.11.2020г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-4, максимум-15
23. ТЕМА НА КУРСА: ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ
ВОДОЛАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Н. Шопов, дм
Технически отговорник: л-т д-р Н. Славова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, професионалисти по здравни грижи,
санитарни инструктори, водолазни инструктори. Има за цел да запознае участниците с
основните правила за оказване на първа медицинска помощ при водолазни
заболявания, като придобият теоретични знания и практически умения за адекватно
медицинско осигуряване на пострадали водолази.
Начало на обучението: 14.12.2020г.; 25.01.2021г. и 31.05.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: минимум-4, максимум-15
24. ТЕМА НА КУРСА: ОПЕРАТОР НА ХИПЕРБАРНА КАМЕРА.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Н. Шопов, дм
Технически отговорник: л-т д-р Н. Славова
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, професионалисти по здравни грижи,
санитарни инструктори, водолазни инструктори и технически лица, които се назначават
за оператори на хипербарна камера. Успешно завършилите курса ще може да бъдат
назначавани да изпълняват функциите на оператор на хипербарна камера, да провеждат
сеанси в барокамера и под ръководството на водолазен лекар или инструктор водолаз,
да изпълняват различни декомпресионни и лечебни водолазни таблици.
Забележка: При заявка от ВМС практическата част от курса може да се проведе на
територията на военното формирование, заявило съответния курс, като се използва
наличната/ите барокамера/и във формированието.
Начало на обучението: 24.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-8
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ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ
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ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ЛЕКАРИ
I. КЛИНИКА „НЕРВНИ БОЛЕСТИ”
1. ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИКО-ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ КАРЕЛАЦИИ
ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА.
База за провеждане: клиника „Нервни болести”
Ръководител на обучението: доц. д-р С. Мантарова, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Цв. Ралчева
Анотация: Курсът има за цел за запознае лекарите - невролози с прийомите за оценка
на периферната нервна система в клиничната практика и правилната интерпретация на
данните от електрофизиологичното изследване /ЕНГ, ЕМГ/ при съответната патология.
Начало на обучението: 23.11.2020г. и 22.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-5
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ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ
ГРИЖИ
I. КЛИНИКА „НЕРВНИ БОЛЕСТИ”
2. ТЕМА НА КУРСА: КОЛИЧЕСТВЕНИ НАРУШЕНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО.
База на провеждане: Клиника “Нервни болести”
Ръководител: доц. д-р С. Мантарова, дм
Технически отговорник: ст. м. с. Цв. Ралчева
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи и има за цел
да запознае обучаемите с пароксизмалните състояния в неврологията, използваните
методики за диагностика и правилно поведение при такива състояния.
Начало на курса: 07.12.2020г.; 15.03.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Брой курсисти: минимум-3, максимум-5

II.

КЛИНИКА „ХИРУРГИЯ”

3. ТЕМА НА КУРСА: РАБОТА НА ЕНДОСКОПСКАТА СЕСТРА ПРИ
АСИСТИРАНЕТО НА ИНВАЗИВНИ ЕНДОСКОПСКИ МАНИПУЛАЦИИ.
База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – клиника по Хирургия
Ръководител: д-р Д. Лазова
Технически отговорник: м.с. Зл. Бойчева
Анотация: Ендоскопската сестра участва активно в извършване на инвазивни
изследвания. От подготовката и зависи качеството на извършеното изследване и
последващата обработка на ендоскопите. След завършване на обучението придобиват
умение за работа при извършване на горна и долна ендоскопии, вземане, съхранение и
изпращане на материали за изследване, дезинфекционна обработка на ендоскопската
апаратура. Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи.
Начало на курса: 12.10.2020г. и 08.03.201г.
Продължителност: 5 учебни дни
Брой курсисти: 3

III.

ОТДЕЛЕНИЕ „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ”

4. ТЕМА НА КУРСА: ПРИНЦИПИ НА АНТИБИОТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
ИНФЕКЦИИ НА ГОРНИ И ДОЛНИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА.
База на провеждане: Отделение „Вътрешни болести”
Ръководител: полк.. д-р А. Гозманов
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Технически отговорник: ст. м. с. Н. Кирковска
Анотация: Групи антибиотици и тяхното приложение. Курсът е предназначен за
професионалисти по здравни грижи.
Начало на курса: 07.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни
Брой курсисти: минимум-2, максимум-5
5. ТЕМА НА КУРСА: РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ
ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯТА.
База на провеждане: Отделение „Вътрешни болести”
Ръководител: д-р Е. Опинчева
Технически отговорник: гл. м. с. Митева
Анотация: Основни принципи на електрокардиографията. Теоретична и практична
подготовка. Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на курса: 14.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни
Брой курсисти: минимум-2, максимум-5
6. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В КАРДИОЛОГИЯТА –
СПЕЦИФИЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ.
База на провеждане: Отделение „Вътрешни болести”
Ръководител: д-р Е. Опинчева
Технически отговорник: гл. м. с. Митева
Анотация: Повишаване качеството на сестринските грижи по отношение на
специфичните състояния в кардиологията, изискващи екипна работа. Курсът е
предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на курса: 16.12.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни
Брой курсисти: минимум-2, максимум-5
7. ТЕМА НА КУРСА: ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В
ПУЛМОЛОГИЯТА.
База на провеждане: Отделение „Вътрешни болести”
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Ръководител: полк. д-р А. Гозманов
Технически отговорник: д-р А. Методиев
Анотация: Практична и теоретична подготовка на медицинските сестри при
извършване на функционалните изследвания. Курсът е предназначен за
професионалисти по здравни грижи.
Начало на курса: 03.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни
Брой курсисти: минимум-2, максимум-5
8. ТЕМА НА КУРСА: ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В НЕФРОЛОГИЯТА,
РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ.
База на провеждане: Отделение „Вътрешни болести”
Ръководител: д-р А. Шулева
Технически отговорник: ст. м.с. Н. Кирковска
Анотация: Запознаване с особеностите при извършване на нефрологичните
изследвания. Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи.
Начало на курса: 03.02.2021г.
Продължителност: 3 учебни дни
Брой курсисти: минимум-2, максимум-5
9. ТЕМА НА КУРСА: НАДНОРМЕНО ТЕГЛО. ЗАТЛЪСТЯВАНЕ – НОВОСТИ В
ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО.
База на провеждане: Отделение „Вътрешни болести”
Ръководител: подп. д-р А. Гозманов
Технически отговорник: д-р Р. Макулева
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи, работещи в
различни клинични звена и военните формирования.
Начало на курса: 21.10.2020г.
Продължителност: 3 учебни дни
Брой курсисти: минимум-2, максимум-3

127

10. ТЕМА НА КУРСА: ЗАХАРЕН ДИАБЕТ – ОБУЧЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ЗА ХДР
И АПЛИКАЦИЯ НА ИНСУЛИН.
База на провеждане: Отделение „Вътрешни болести”
Ръководител: подп. д-р А. Гозманов
Технически отговорник: д-р Р. Макулева ; д-р Т. Корудов
Анотация: Повишаване качеството на сестринските грижи при обучението на болни със
захарен диабет. Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи,
работещи в различни клинични звена и военните формирования.
Начало на курса: 19.11.2020г.
Продължителност: 2 учебни дни
Брой курсисти: минимум-2, максимум-3
11. ТЕМА НА КУРСА: ОСТЕОПОРОЗА – СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И
ЛЕЧЕНИЕ.
База на провеждане: Отделение „Вътрешни болести”
Ръководител: подп. д-р А. Гозманов
Технически отговорник: д-р Р. Макулева ; д-р Т. Корудов
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи, работещи в
различни клинични звена и военните формирования.
Начало на курса: 12.11.2020г.
Продължителност: 2 учебни дни
Брой курсисти: минимум-2, максимум-3

IV.

ОТДЕЛЕНИЕ „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ”

12.ТЕМА НА КУРСА: ТУМОРНИ МАРКЕРИ – МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.
База на провеждане: Отделение „Клинична лаборатория”
Ръководител: д-р Ю. Дичева
Технически отговорник: ст. кл. лаб. М. Антонова
Анотация: Курсът е предназначен за медицински лаборанти и медицински сестри от
всички звена на гражданското и военно здравеопазване. Целта на обучението е
запознаване с основните изисквания при вземане, съхранение и изпращане на
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материали за изследване. Основни правила при оценка на клинично-лабораторната
информация.
Начало на курса: 19.04.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 5
13. ТЕМА НА КУРСА: ИНТЕРФЕРИРАЩИ ЕФЕКТИ ПРИ ПРИЛАГАНИТЕ
МЕДИКАМЕНТИ ВЪРХУ ЛАБОРАТОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.
База на провеждане: Отделение „Клинична лаборатория”
Ръководител: д-р Ю. Дичева
Технически отговорник: ст. кл. лаб. М. Антонова
Анотация: Курсът е предназначен за клинични лаборанти и медицински сестри от
всички звена на гражданското и военно здравеопазване. Целта на обучението е
правилното интерпретиране на лабораторните резултати, съобразено с влиянието на
прилаганите лекарствени средства. Практически указания за предотвратяването на
фармакологичната интерференция.
Начало на курса: 17.05.2021г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Брой курсисти: 5
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Образец № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

1.

За

обучение

в

КУРС

№...............от

план-разписанието

на

ВМА,

НА ТЕМА…………....………………………………………………………………...............
...............................................................................................................................................
считано от.........................20........г., с продължителност от …………………..учебни дни,
в катедра /клиника/лаборатория/ отделение/............................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Данни на кандидата:
………………………………………………………………………...........................................
/ звание, трите имена, академична длъжност, научна степен /

…………………………………………………………………………………………………...
УИН.............................................................................................................................
/Районна колегия на БЛС./.........................................................................................................
Телефон за контакт……………………………………………………………………….……
Email:............................................................................................................................................
3. Месторабота:...........................................................................................................................
Адрес:...........................................................................................................................................
Призната специалност:...............................................................................................................
 Забележка: Заявление без попълнена и приложена декларация за лични данни няма да
бъде приемана!

………………………….

………………………………..
/подпис на кандидата/

/ дата /

130

Образец № 2

ЗАЯВЛЕНИЕ
(за професионалисти по здравни грижи)

1.

За

обучение

в

КУРС

№...............от

план-разписанието

на

ВМА,

НА ТЕМА…………....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
считано от.........................20........г., с продължителност от …………………..учебни дни,
в катедра /клиника/лаборатория/ отделение/............................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Данни на кандидата:
………………………………………………………………………...........................................
/ звание, трите имена, академична длъжност, научна степен /

…………………………………………………………………………………………………...
УИН..............................................................................................................................
/БАПЗГ/...................................................................................................................................
Телефон за контакт……………………………………………………………………….……
Email:............................................................................................................................................
3. Месторабота:...........................................................................................................................
Адрес:.........................................................................................................................................
 Забележка: Заявление без попълнена и приложена декларация за лични данни няма да
бъде приемана!

………………………….

………………………………..
/подпис на кандидата/

/ дата /
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Образец № 3

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. За ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:……………………….…………………………………
.......................................................................................................................................................
считано от.........................20........г., с продължителност от.….……………..учебни дни,
в катедра /клиника/лаборатория/ отделение/ ...........................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Данни на кандидата:
………………………………………………………………………...........................................
/ звание, трите имена, академична длъжност, научна степен /

…………………………………………………………………………………………………...
УИН.............................................................................................................................
/Районна колегия на БЛС./.........................................................................................................
Телефон за контакт…………………………………………………………………….………
Email:...........................................................................................................................................
3. Месторабота:...........................................................................................................................
Адрес:..........................................................................................................................................
Призната специалност:………………………………………………………………………..
 Забележка: Заявление без попълнена и приложена декларация за лични данни няма да
бъде приемана!

………………………….

………………………………..
/подпис на кандидата/

/ дата /
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Образец № 4

ДО
НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
ГЕНЕРАЛ - МАЙОР ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ МУТАФЧИЙСКИ, дмн

ЗАЯВЛЕНИЕ
от
д-р.................................................................................................................................................
Адрес:...........................................................................................................................................
Месторабота:...............................................................................................................................
Телефон:.............................................GSM……………………………………………………
Еmail.............................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ Г-Н НАЧАЛНИК,
Моля за Вашето разрешение да проведа обучение за извършване на
високоспециализирана
дейност
в
здравеопазването
по:.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
база на обучение.......................................................................................................................
срок от.................................учебни дни, считано от.............................................................,
съгласно изискванията на учебната програма.
Прилагам следните документи:
1. Нотариално заверено копие от свидетелство за призната специалност.
2. Нотариално заверено копие от диплома за висше образование.
3. Писмено съгласие за обработване на лични данни.
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 Забележка: Заявление без приложено писмено съгласие, няма да бъде обработвано!

дата:..............................

подпис:................................

РЪКОВОДИТЕЛ КЛИНИКА
........................................................
........................................................
ВМА
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