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УКАЗАНИЯ
1. Заявления за участие в тематичните курсове и индивидуални обучения - образец
№1 и №2 се изпращат на хартиен носител на адрес: гр. София 1606, ул.
Г.Софийски № 3 или на електронна поща kursove@vma.bg до 30 юни 2015г.
2. Заявления за обучение за придобиване на професионална квалификация по
високоспециализирани дейности в медицината - образец №3 се изпращат
целогодишно, с приложени документи, на хартиен носител на адрес: гр. София
1606, ул. Г. Софийски № 3 или на електронна поща vsd@vma.bg.
За обучение по високоспециализирана дейност в медицината кандидатстват
лекари с призната клинична специалност, изискваща се от съответната учебна
програма.
3. Одобрените кандидати получават уведомително писмо за включване в заявения
курс с посочени указания, относно базата на обучение, дата и час на явяване.
4. В деня на започване на курса, одобрените кандидати задължително се
регистрират в Учебно-научен отдел на Военномедицинска академия.
5. Висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по
здравни грижи, работещи в структурата на Военномедицинска академия не
заплащат обучението си.
6. Висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по
здравни грижи, неработещи в структурата на Военномедицинска академия,
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 по определена специалност:
• Лекари - 15 лв./ учебен ден
• Професионалисти по здравни грижи - 10 лв./ учебен ден
• Немедицински специалисти - 10 лв./ учебен ден

-

обучение за придобиване на професионална квалификация по
високоспециализирани дейности в медицината:
• Лекари - 30 лв. / учебен ден
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7. На завършилите тематични курсове и индивидуални обучения се издава
„Удостоверение” от Учебно - научен отдел на Военномедицинска академия.
8. На завършилите обучение по високоспециализирана дейност в медицината се
издава „Свидетелство за професионална квалификация” от Учебно - научен
отдел на Военномедицинска академия.
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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: СЕПСИС. SIRS. СЕПТИЧЕН ШОК.
База за обучение: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: доц. Е. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р Алексиева
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и практически познания за
поведение при болни в сепсис и септичен шок. Предназначен за лекари, работещи по специалност
„Анестезиология и интензивно лечение”.
Начало на обучението: 26.05.2016г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 5-10
2. ТЕМА НА КУРСА: РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ.
База за обучение: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: доц. Н. Младенов, дм
Технически отговорник: д-р С. Асов
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и практически познания за
видовете регионална анестезия и тяхното приложение в операционната.
Начало на обучението: 10.02.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Кредитни точки: 26
Брой курсисти: 5-10
3. ТЕМА НА КУРСА: КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ.
База за обучение: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: доц. Е. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р С. Асов
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и практически познания за
провеждането на кардиопулмонална ресусцитация и принципите на основна поддръжка на живота.
Начало на обучението: 25.02.2016г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
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Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 5-10
4. ТЕМА НА КУРСА: ЕХОГРАФИЯ В ICU. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕХОГРАФСКА ТЕХНИКА ПРИ
ЦЕНТРАЛНА ВЕНОЗНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ.
База за обучение: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: доц. Е. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р С. Асов
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и практически познания за
използването на ехографска техника за нуждите на интензивното лечение и при централна венозна
катетеризация.
Начало на обучението: 10.03.2016г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 5-10
5. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В НЕВРОХИРУРГИЯТА – ДИАГНОСТИКА,
ПОВЕДЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ.
База за обучение: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: доц. Е. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р Кънчева
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и практически познания за
спешните състояния в неврохирургията, за тяхното диагностициране, поведение и лечение.
Начало на обучението: 29.10.2015г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 5-10
6. ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ В АНЕСТЕЗИЯТА И ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ В
НЕВРОХИРУРГИЯТА.
База за обучение: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: доц. Е. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р Кънчева
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и практически познания за
особеностите в анестезията и интензивното лечение в неврохирургията, за мониторинга по време на
неврохирургична операция.
Начало на обучението: 15.10.2015г.
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Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 5-10
7. ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО
ЧЕРНОДРОБНАТА И ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ.

ЛЕЧЕНИЕ

В

ЖЛЪЧНО-

База за обучение: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: доц. Е. Одисеева, дм
Технически отговорник : д-р Хъртова
Анотация: 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: 14.01.2016г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 5-10
8. ТЕМА НА КУРСА: ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ.
База за обучение: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: доц. Младенов, дм
Технически отговорник: д-р Пенкова
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и практически познания за
ентерално и парентерално хранене при критично болни пациенти. Обсъждане на клинични случаи и
примерни хранителни режими.
Начало на обучението: 14.04.2016г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 5-10
9. ТЕМА НА КУРСА: ОБЕМНОЗАМЕСТВАЩА ТЕРАПИЯ И ХЕМОТРАНСФУЗИЯ В
РЕАНИМАЦИОННАТА ПРАКТИКА.
База за обучение: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: доц. Е. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р Пенкова
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и практически познания за
обемно-заместителната терапия в реанимационната практика. Обсъждат се режими, мониторинг и
оптимизация на обемния статус . Обсъждат се клинични случаи.
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Начало на обучението: 19.05.2016г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 5-10
10. ТЕМА НА КУРСА: ШОК, ТРАВМА – СОРТИРОВКА, ЛЕЧЕНИЕ И ТРАНСПОРТ.
База за обучение: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: доц. Младенов, дм
Технически отговорник: д-р Алексиева
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и практически познания за
новостите в патофизиологията, терапевтично поведение и транспорт на пациенти с травма и шок.
Начало на обучението: 23.03.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Кредитни точки: 26
Брой курсисти: 5-10
11. ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ НА
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ONE-DAY SURGERY.

АНЕСТЕЗИЯТА

В

ИНВАНЗИВНАТА

База за обучение: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: доц. Е. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р Алексиева
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и практически познания за
особеностите в еднодневната анестезия и по-специално в инвазивната гастроентерология.
Начало на обучението: 26.11.2015г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 5-10
12. ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИЯ В ЛАПАРОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ – ОСОБЕНОСТИ И
УСЛОЖНЕНИЯ.
База за обучение: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: доц. Е. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р Костадинова
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и практически познания за
особеностите в лапароскопската хирургия. Обсъждат се клинични случаи на усложнения и тяхното
лечение.
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Начало на обучението: 12.11.2015г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 5-10
13. ТЕМА НА КУРСА: МОЗЪЧНА СМЪРТ. ДОНОРСТВО, КОНДИЦИОНИРАНЕ НА
ПОТЕНЦИАЛЕН ДОНОР.
База за обучение: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на обучението: доц. Е. Одисеева, дм
Технически отговорник: д-р Асов
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и практически познания за
диагностициране и поведение при мозъчна смърт. Кондициониране на потенциален донор.
Начало на обучението: 10.12.2015г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 5-10

II. КАТЕДРА „СПЕШНА МЕДИЦИНА И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ”
14. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНА МЕДИЦИНА
База за обучение: Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия”
Ръководител на обучението: проф. Е. Белоконски, дмн
Технически отговорник: к-н д-р Тодоров
Анотация: Лекари от подразделенията на Българската армия и лекари от цивилна здравна мрежа.
Начало на обучението: 05.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 15
15. ТЕМА НА КУРСА: ХЕМОРОИДАЛНО АРТЕРИАЛНО ЛИГИРАНЕ И РЕКТОАНАЛНА
МУКОЗАЛНА РЕКОНСТРУКЦИЯ /HAL-RAR/.
База за обучение: Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия”
Ръководител на обучението: проф. Е. Белоконски, дмн
Технически отговорник: полк. д-р В. Даскалов
Анотация: Лекари от подразделенията на Българската армия и лекари от цивилна здравна мрежа.
Начало на обучението: 12.10.2015г.
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Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 5
16. ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В КОЛОПРОКТОЛОГИЯТА.
База за обучение: Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия”
Ръководител на обучението: полк. доц. Ц. Панов, дм
Технически отговорник: доц. К. Кьосев, дм
Анотация: Лекари със специалност хирургия и специализанти
Начало на обучението: 16.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5
17. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРО И ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ. БЕЛОДРОБЕН
ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ.
ПУЛМОНАЛНА
ХИПЕРТОНИЯ.
ПРИНЦИПИ
НА
АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ.
База за обучение: Клиника “Спешна терапия”
Ръководител на обучението: доц. И. Даскалов, дм
Технически отговорник: д-р Петрова
Анотация: Различните клинични форми на белодробен тромбоемболизъм и съответно пулмонална
хипертония са често срещана патология в клиничната практика и по тази причина е необходимо да се
познават отлично принципите на антикоагулантната терапия.
Начало на обучението: 07.12.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 10
18. ТЕМА НА КУРСА: ИБС. ОСНОВНИ РИСКОВИ
ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.

ФАКТОРИ.

ПРИНЦИПИ

НА

База за обучение: Клиника “Спешна терапия”
Ръководител на обучението: доц. И. Даскалов, дм
Технически отговорник: д-р Петрова
Анотация: Исхемичната болест на сърцето са често срещана патология в клиничната практика и по тази
причина е необходимо да се познават отлично принципите на поведение.
Начало на обучението: 18.01.2016г.
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Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 10
19. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В КАРДИОЛОГИЯТА.
База за обучение: Клиника “Спешна терапия”
Ръководител на обучението: доц. И. Даскалов, дм
Технически отговорник: д-р Ал. Чобанов
Анотация: Спешните състояния в кардиологията са животозастрашаващи и по тази причина е
необходимо да се познават отлично принципите на поведение.
Начало на обучението: 16.05.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 10
20. ТЕМА НА КУРСА: ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. СЪВРЕМЕННИ
ПРИНЦИПИ НА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.
База за обучение: Клиника “Спешна терапия”
Ръководител на обучението: доц. И. Даскалов, дм
Технически отговорник: д-р Петрова
Анотация: Хроничната сърдечна недостатъчност е често срещан синдром в клиничната практика и по
тази причина е необходимо да се познават отлично принципите на поведение.
Начало на обучението: 15.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 10
21. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИЯТА.
База за обучение: Клиника “Спешна терапия”
Ръководител на обучението: д-р Х. Маринов
Технически отговорник: д-р В. Петрова
Анотация: Спешни състояния в неврологията са често срещани в клиничната практика и по тази причина
е необходимо да се познават отлично.
Начало на обучението: 09.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
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Кредитни точки: 30
Брой курсисти: 10
22. ТЕМА НА КУРСА: БОЛЕСТИ НА ПЕРИКАРДА. ПЕРИКАРДНИ ИЗЛИВИ. МИОКАРДИТИ.
КАРДИОМИОПАТИИ.
База за обучение: Клиника “Спешна терапия”
Ръководител на обучението: доц. И. Даскалов, дм
Технически отговорник: д-р Петрова
Анотация: Болестите на перикарда, перикардните изливи, миокардитите и кардиомиопатиите са често
срещана патология в клиничната практика и по тази причина е необходимо да се познават отлично
принципите на поведение.
Начало на обучението: 02.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 10
23. ТЕМА НА КУРСА: РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ НА СЪРДЕЧНАТА ДЕЙНОСТ.
База за обучение: Клиника “Спешна терапия”
Ръководител на обучението: доц. И. Даскалов, дм
Технически отговорник: д-р Петрова
Анотация: Ритъмните и проводни нарушения на сърдечната дейност са често срещана патология в
клиничната практика и по тази причина е необходимо да се познават отлично принципите на поведение.
Начало на обучението: 05.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 10
24. ТЕМА НА КУРСА: КЛАПНИ ПОРОЦИ НА СЪРЦЕТО. ПРИНЦИПИ НА ДИАГНОСТИКА И
ЛЕЧЕНИЕ.
База за обучение: Клиника “Спешна терапия”
Ръководител на обучението: доц. И. Даскалов, дм
Технически отговорник: д-р Петрова
Анотация: Клапните пороци на сърцето са често срещана патология в клиничната практика и по тази
причина е необходимо да се познават отлично принципите на диагностика и лечение.
Начало на обучението: 14.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
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Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 10

III. КАТЕДРА „ХИРУРГИЯ”
25. ТЕМА НА КУРСА: ПЛЕВРАЛНА ПУНКЦИЯ /ТОРАКОЦЕНТЕЗА/.
База за обучение: Клиника „Гръдна хирургия”
Ръководител на обучението: доц. Д. Йорданов, дм
Технически отговорник: д-р Р. Асенов, д-р Т. Бадаров
Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички специалности. През последните месеци
отчитаме значително нарастване на броя на специализираните консултации от гръдни хирурзи по
повод плеврални изливи. Торакоцентезата е общолекарска процедура, но очевидно колегите от
другите специалности усещат несигурност при извършване на процедурата.
Начало на обучението: 05.10.2015г. и 14.03.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 5 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 5
26. ТЕМА НА КУРСА: ТОРАКОСТОМИЯ.
База за обучение: Клиника „Гръдна хирургия”
Ръководител на обучението: доц. Д. Йорданов, дм
Технически отговорник: д-р Т. Бадаров
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с хирургични специалности и специализанти по хирургични
специалности. Плевралното дрениране е най-честата оперативна процедура, извършвана по спешност
при редица остри състояния не само от гръдни хирурзи. Факт е, че често поставените плеврални дренажи
не отговарят на спецификата на патологията или се нарушават основни хирургични изисквания.
Начало на обучението: 02.11.2015 г. и 11.04.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 5 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5
27. ТЕМА НА КУРСА: ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО И РЕКТУМА.
База за обучение: Клиника „Ендоскопска, Ендокринна хирургия и Колопроктология”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р В. Мутафчийски, дмн
Технически отговорник: д-р П. Иванов, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по Хирургия, завършен Курс
„Основи на лапароскопската хирургия“
Начало на обучението: 08.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
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Кредитни точки: 22
Брой курсисти: 5
28. ТЕМА НА КУРСА: ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ ПРИ ДИАФРАГМАЛНИ ХЕРНИИ И
ХЕРНИИ НА ПРЕДНА КОРЕМНА СТЕНА.
База за обучение: Клиника ”Ендоскопска, Ендокринна хирургия и Колопроктология”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р В. Мутафчийски, дмн
Технически отговорник: д-р Г. Коташев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по Хирургия, завършен курс
„Основи на лапароскопската хирургия“.
Начало на обучението: 16.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Кредитни точки: 22
Брой курсисти: 5
29. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА ЛАПАРОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ.
База за обучение: Клиника „Ендоскопска, Ендокринна хирургия и Колопроктология”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р В. Мутафчийски, дмн
Технически отговорник: д-р В. Кьосев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по Хирургия.
Начало на обучението: 19.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Кредитни точки: 22
Брой курсисти: 5
30. ТЕМА НА КУРСА: ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА СТОМАХА.
База за обучение: Клиника ''Ендоскопска, Ендокринна хирургия и Колопроктология''
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р В. Мутафчийски, дмн
Технически отговорник: доц. д-р К. Василев, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по Хирургия.
Начало на обучението: 14.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Кредитни точки: 22
Брой курсисти: 5
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IV. КАТЕДРА
ХИРУРГИЯ”

”ОРТОПЕДИЯ,

ТРАВМАТОЛОГИЯ

И

РЕКОНСТРУКТИВНА

31. ТЕМА НА КУРСА: ТРАВМИ В ЛИЦЕВО – ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ.
База за обучение: Отделение „Орална, челюстна и лицево-челюстна хирургия”
Ръководител на обучението: д-р Ст. Митов, д-р Д. Александров
Технически отговорник: д-р Т. Тотев
Анотация: Курсът е предназначен за лекари и лекари по дентална медицина. Целта на обучението е да се
направи обзор на травматологичните случаи в ежедневната практика на лекарите със специалност
„Орална хирургия” и „Лицево-челюстна хирургия”. Да се покажат съвременните тенденции и методи за
лечение на травматизма в лицево-челюстната област.
Начало на обучението: 01.06.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 9 академични часа
Кредитни точки: 9
Брой курсисти: 3-8
32. ТЕМА НА КУРСА: ПРИЛОЖЕНИЕ НА БОГАТА НА ТРОМБОЦИТИ ПЛАЗМА В
ОРАЛНАТА ХИРУРГИЯ.
База за обучение: Отделение „Орална, челюстна и лицево-челюстна хирургия”
Ръководител на обучението: д-р Ат. Чешмеджиева, д-р С. Митов
Технически отговорник: д-р Т. Тотев
Анотация на курса: Курсът е за лекари по дентална медицина. Целта му е да запознае участниците с един
съвременен метод на лечение на някои от заболяванията в хирургичната стоматология.
Начало на обучението: 11.11.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Кредитни точки: 12
Брой курсисти: 3-6
33. ТЕМА НА КУРСА: КИСТИ В ЛЧО.
База за обучение: Отделение „Орална, челюстна и лицево-челюстна хирургия”
Ръководител на обучението: д-р С. Митов и д-р Л. Шейтанов
Технически отговорник: д-р Т. Тотев
Анотация: Курсът е за лекари по дентална медицина. Целта му е да запознае участниците с едни от найчестите заболявания в лицево-челюстната област и поведението им при тяхното диагностициране и
лечение.
Начало на обучението: 07.10.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 9 академични часа
Кредитни точки: 9
Брой курсисти: 3-5
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34. ТЕМА НА КУРСА: УНИКОНДИЛНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА КОЛЯННА СТАВА.
База за обучение: Катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия”
Ръководител на обучението: проф. д-р А. Йотов, дмн; д-р В.Стефанов
Технически отговорник: д-р Д. Костов
Анотация: Лекари с придобита специалност „Ортопедия и травматология”
Начало на обучението: 08.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Кредитни точки: 42
Брой курсисти: 3
35. ТЕМА НА КУРСА: РЕВИЗИОННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА.
База за обучение: Катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия”
Ръководител на обучението: проф. д-р А. Йотов, дмн; д-р В. Иванов
Технически отговорник: д-р Д. Костов
Анотация: Лекари с придобита специалност „Ортопедия и травматология”
Начало на обучението: 07.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Кредитни точки: 42
Брой курсисти: 3
36. ТЕМА НА КУРСА: АРТРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА УВРЕДИТЕ НА РОТАТОРНИЯ
МАНШОН.
База за обучение: Катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия”
Ръководител на обучението: доц. д-р В. Русимов, дм
Технически отговорник: д-р В. Стефанов
Анотация: Лекари с придобита специалност „Ортопедия и травматология”
Начало на обучението: 16.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Кредитни точки: 42
Брой курсисти: 3
37. ТЕМА НА КУРСА: АРТРОСКОПСКИ АСИСТИРАНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДНА
КРЪСТНА ВРЪЗКА.
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База за обучение: Катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия”
Ръководител на обучението: доц. д-р В. Русимов, дм
Технически отговорник: д-р В. Стефанов
Анотация на: Лекари с придобита специалност „Ортопедия и травматология”
Начало на обучението: 09.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Кредитни точки: 42
Брой курсисти: 3
38. ТЕМА НА КУРСА: ИЗГАРЯНИЯ – ВИДОВЕ И ПЪРВА ПОМОЩ.
База за обучение: Отделение „Орална, челюстна и лицево-челюстна хирургия”
Ръководител на обучението: доц. Василев, дм
Технически отговорник: д-р Лозанов
Начало на обучението: 07.09.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 5
39. ТЕМА НА КУРСА: ИЗГАРЯНИЯ – КОНСЕРВАТИВНО И ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ.
База за обучение: Отделение „Орална, челюстна и лицево-челюстна хирургия”
Ръководител на обучението: доц. Василев, дм
Технически отговорник: доц. Василев, дм
Начало на обучението: 14.09.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 5
40. ТЕМА НА КУРСА: ИЗМРЪЗВАНИЯ – КОНСЕРВАТИВНО И ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ.
База за обучение: Отделение „Орална, челюстна и лицево-челюстна хирургия”
Ръководител на обучението: доц. Василев, дм
Технически отговорник: д-р Лозанов
Начало на обучението: 18.01.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 5
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41. ТЕМА НА КУРСА: РАНИ-ТРУДНОЗАЗДРАВЯВАЩИ МЕКОТЪКАННИ ДЕФЕКТИ.
База за обучение: Отделение „Орална, челюстна и лицево-челюстна хирургия”
Ръководител на обучението: доц. Василев, дм
Технически отговорник: д-р Лозанов
Начало на обучението: 12.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 5
42. ТЕМА НА КУРСА: ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА РЕЗИДУАЛНИ КОЖНИ ДЕФЕКТИ.
База за обучение: Отделение „Орална, челюстна и лицево-челюстна хирургия”
Ръководител на обучението: доц. Василев, дм
Технически отговорник: доц. Василев, дм
Начало на обучението: 16.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 5

V. КАТЕДРА ”УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ”
43. ТЕМА НА КУРСА: ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРИПСИЯ НА КОНКРЕМЕНТИ В
БЪБРЕКА И УРЕТЕРА. (показания, противопоказания, техника и усложнения при извършване на
екстракорпорална литотрипсия на камъни в бъбрека и уретера).
База за обучение: Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия”
Ръководител на курса: полк. доц. И. Салтиров, дмн
Технически отговорник: д-р К. Петкова, дм
Анотация: Показания, противопоказания, техника и усложнения при извършване на екстракорпорална
литотрипсия на камъни в бъбрека и уретера. Изисквания за постъпване в курса: лекари със специалност
по урология; лекари, специализиращи урология.
Време за провеждане: 14.09.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 3
44. ТЕМА НА КУРСА: ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА УРОЛИТИАЗАТА. (оперативни
методи, инструментариум, показания, противопоказания, оперативна техника, усложнения при
ендоурологичното лечение на конкременти в бъбрека).
База за обучение: Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия”
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Ръководител на курса: полк. доц. И. Салтиров, дмн
Технически отговорник: д-р К. Петкова, дм
Анотация: Оперативни методи, инструментариум, показания, противопоказания, оперативна техника,
усложнения при ендоурологичното лечение на конкременти в бъбрека. Изисквания за постъпване в
курса: лекари със специалност по урология; лекари, специализиращи урология
Време за провеждане: 26.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 3
45. ТЕМА НА КУРСА: ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДОЛНИЯ
УРИНАРЕН ТРАКТ. (оперативни методи, инструментариум, показания, противопоказания, оперативна
техника, усложнения при ендоурологичното лечение на заболявания на долен уринарен тракт).
База за обучение: Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия”
Ръководител на курса: полк. доц. И. Салтиров, дмн
Технически отговорник: д-р Ц. Петков, дм; д-р К. Петкова, дм
Анотация: Оперативни методи, инструментариум, показания, противопоказания, оперативна техника,
усложнения при ендоурологичното лечение на заболявания на долен уринарен тракт. Изисквания за
постъпване в курса: лекари със специалност по урология; лекари, специализиращи урология.
Време за провеждане: 16.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 3
46. ТЕМА НА КУРСА: РАДИКАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ. РАДИКАЛНА ЦИСТЕКТОМИЯ.
МЕТОДИ ЗА ДЕРИВАЦИЯ НА УРИНАТА. (показания, противопоказания, оперативна техника,
усложнения при оперативното лечение на карцинома на простатната жлеза и на инвазивния карцином на
пикочния мехур).
База за провеждане: Клиника „Обща урология”
Ръководител на курса: полк. доц. И. Салтиров, дмн, доц. С. Николов, дм
Технически отговорник: д-р Динко Драгиев, д-р Кремена Петкова
Анотация: Показания, противопоказания, оперативна техника, усложнения при оперативното лечение на
карцинома на простатната жлеза и на инвазивния карцином на пикочния мехур. Изисквания за
постъпване в курса: лекари със специалност по урология; лекари, специализиращи урология.
Време за провеждане: 15.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 3
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47.
ТЕМА
НА
КУРСА:
СЪВРЕМЕННИ
МЕТОДИ
НА
ЛЕЧЕНИЕ
НА
ГЛОМЕРУЛОПАТИИ..(Гломерулопатии. Диагноза, клиника и лечение - медикаментозна терапия,
плазмообмен и плазмаимуносорбция).
База за провеждане: Отделение „Нефрология”
Ръководител на курса: д-р С. Василев, доц. В. Драганов, дм
Технически отговорник: д-р Д. Петрова, д-р Р. Пенков
Анотация: Гломерулопатии. Диагноза, клиника и лечение - медикаментозна терапия, плазмообмен и
плазмаимуносорбция. Изисквания за постъпване в курса: лекари със специалност по нефрология; лекари,
специализиращи нефрология.
Време на провеждане: 05.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5
48. ТЕМА НА КУРСА: ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ.
База за обучение: Отделение „Хемодиализа”
Ръководител на курса: д-р С. Василев, доц. В. Драганов, дм
Технически отговорник: д-р Д. Петрова, д-р Р. Пенков
Анотация: Диализно лечение при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност. Изисквания за
постъпване в курса: лекари със специалност по нефрология; лекари, специализиращи нефрология.
Време на провеждане: 09.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5

VI. КАТЕДРА „НЕРВНИ БОЛЕСТИ И НЕВРОХИРУРГИЯ’’
49.

ТЕМА

НА

КУРСА:

НОВИ

ТЕРАПЕВТИЧНИ

СТРАТЕГИИ

ПРИ

ЛЕЧЕНИЕ

НА

МНОЖЕСТВЕНАТА СКЛЕРОЗА - ПРОМЕНИ В КОНСЕНСУСА ЗА ЛЕЧЕНИЕТО.
База за обучение: Клиника „Нервни болести”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р К. Генов, дм
Технически отговорник: ас. д-р С. Стратиева
Анотация: Запознаване с промените на консенсуса при лечението на болните от множествена
склероза.
Начало на обучението: 09.12.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 учебни часа
Кредитни точки: 14
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Брой курсисти: 5
50. ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА
МОЗЪЧНИ АНЕВРИЗМИ.
База за обучение: Клиника „Неврохирургия”
Ръководител на обучението: д-р В. Наков
Технически отговорник: д-р П. Симеонов
Анотация: Запознаване с основните принципи на диагностика и лечение (оперативно и ендоваскуларно)
на мозъчно-съдовите аневризми. Обзор на съвременните тенденции за ранна аневризмална хирургия и
комбинирано ендоваксуларно/оперативно лечение. Практически знания с видео-наблюдение на
хирургични интервенции върху мозъчните аневризми и директна двустранна връзка с опериращия
неврохирург. Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност или зачислени на специализация
по „Неврохирургия и неврология”.
Начало на обучението: 16.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Кредитни точки: 40
Брой курсисти: 2-5
51. ТЕМА НА КУРСА: УЛТРАЗВУКОВА НЕВРОНАВИГАЦИЯ.
База за обучение: Клиника „Неврохирургия”
Ръководител на обучението: доц. Т. Ефтимов, дм
Технически отговорник: д-р И. Тодоров
Анотация: Запознаване с основните принципи и областите на приложение на ултразвуковата
невронавигация. Демонстрация на възможностите за интраоперативна ултрасонография, триизмерна
ехографска регистрация и Доплерова ангиография. Практически знания с невронавигационната система
Sono Wand Invite /Sono Wand/. Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност или зачислени
на специализация по „Неврохирургия’’ и „Неврология”.
Начало на обучението: 21.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Кредитни точки: 42
Брой курсисти: 2-5
52. ТЕМА НА КУРСА: СПИНАЛНА ХИРУРГИЯ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ И ТРАВМАТИЧНИ
УВРЕЖДАНИЯ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ.
База за обучение: Клиника „Неврохирургия”
Ръководител на обучението: доц. Т. Ефтимов, дм
Технически отговорник: д-р В. Пранджев
Анотация: Запознаване със съвременните тенденции за хирургично лечение на травматичните и
дегенеративни 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. Курсът е предназначен за лекари с
придобита специалност или зачислени на специализация по „Неврохирургия и невросонология”.
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Начало на обучението: 07.12.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Кредитни точки: 42
Брой курсисти: 2-5
53. ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ.
База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на нервната система”
База за обучение: проф. д-р Е.Титянова, дмн
Технически отговорник: д-р П. Попов, дм
Анотация: Участват лекари с придобита специалност по „Неврология”, специализанти по „Нервни
болести и неврохирургия”, лекари на индивидуално обучение.
Начало на обучението: 18.11.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 10
54. ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ.
База за обучение: Клиника „Функционална диагностика на нервната система”
Ръководител на обучението: проф. д-р Е. Титянова, дмн
Технически отговорник: д-р Р. Димова
Анотация: Участват лекари с придобита специалност по „Неврология”, специализанти по „Нервни
болести и неврохирургия”, лекари на индивидуално обучение.
Начало на обучението: 09.03.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни,15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 10
55. ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИЧНА НЕВРОСОНОЛОГИЯ.
База за обучение: Клиника „Функционална диагностика на нервната система”
Ръководител на обучението: проф. д-р Е. Титянова, дмн
Технически отговорник: д-р С. Каракънева
Анотация: Участват лекари с придобита специалност по „Неврология”, специализанти по „Нервни
болести”, „Неврохирургия”, „Кардиология”, лекари на индивидуално обучение.
Начало на обучението: 23.03.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
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Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 10
56. ТЕМА НА КУРСА: ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА НЕВРОСОНОЛОГИЯТА.
База за обучение: Клиника „Функционална диагностика на нервната система”
Ръководител на обучението: проф. д-р Е. Титянова, дмн
Технически отговорник: д-р С. Каракънева
Анотация: Участват лекари с придобита специалност по „Неврология”, специализанти по „Нервни
болести”, „Неврохирургия”, „Кардиология”, лекари на индивидуално обучение.
Начало на обучението: 02.12.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа часове
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 10

VII. КЛИНИКА „ОБЩА И ОНКОЛОГИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ”
57. ТЕМА НА КУРСА: ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ.
База за обучение: Клиника „Обща и онкологична гинекология''
Ръководител на обучението: доц. д-р С. Ковачев, дм
Технически отговорник: д-р А. Гановска
Анотация: За лекари със специалност „Акушерство и гинекология”.
Начало на обучението: 23.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Кредитни точки: 42
Брой курсисти: 3
58. ТЕМА НА КУРСА: ОПЕРАТИВНА ГИНЕКОЛОГИЯ.
База за обучение: „Обща и онкологична гинекология''
Ръководител на обучението: доц. д-р С. Ковачев, дм
Технически отговорник: д-р М. Стоянова
Анотация: За лекари със специалност „Акушерство и гинекология”.
Начало на обучението: 05.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа
Кредитни точки: 42
Брой курсисти: 3
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VIII. КЛИНИКА „УШИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ”
59. ТЕМА НА КУРСА: ПРАКТИЧЕСКА АУДИОЛОГИЯ.
База за обучение: Клиника „Уши, нос, гърлени болести”
Ръководител на обучението: д-р Д. Дончев
Технически отговорник: гл. ас. д-р Г. Кукушев
Анотация: Кандидатите за участие да са лекари със и без специалност УНГ, както и други специалности
с отношение към проблема, педиатри и невролози. Курсът има за цел да запознае курсистите с методите
на изследване на слуха при възрастни и деца и тълкуването на резултатите.
Начало на обучението: 07.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 25
Брой курсисти: 5
60. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА ФОНИАТРИЯТА.
База за обучение: Клиника „Уши, нос, гърлени болести”
Ръководител на обучението: доц. Л. Друмева, дм
Технически отговорник: гл. ас. д-р Г. Кукушев
Анотация: Кандидатите за участие да са лекари с и без специалност по УНГ. Курсът има за цел да
запознае курсистите с често срещаните фониатрични заболявания – диагностика и терапевтично
поведение и съвременни методи за фониатрично изследване.
Начало на обучението: 21.03.2016г.
Продължителност: 10 учебни дни, 20 академични часа
Кредитни точки: 22
Брой курсисти: 5

IX. КЛИНИКА „ОЧНИ БОЛЕСТИ”
61. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА ФАКОХИРУРГИЯТА С УЛТРАЗВУК. ОСНОВНИ
ПРИНЦИПИ НА ФАКОЕМУЛСИФИКАЦИЯ. WET LAB.
База за обучение: Клиника ''Очни болести’’
Ръководител на обучението: доц. Л. Войнов, дм
Технически отговорник: д-р Н. Горчев, д-р Х. Видинова
Анотация: Предназначен за курсисти с придобита специалност „Очни болести”
Начало на обучението: 08.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5
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62. ТЕМА НА КУРСА: ГЛАУКОМИ – ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ.
База за обучение: Клиника ''Очни Болести''
Ръководител на обучението: доц. Л. Войнов, дм
Технически отговорник: д-р Х. Видинова
Анотация: Предназначен за курсисти с придобита специалност „Очни болести”
Начало на обучението: 22.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5
63. ТЕМА НА КУРСА: ПРИНЦИПИ НА ЛАЗЕРТЕРАПИЯТА ОФТАЛМОЛОГИЯТА. ЛАЗЕРИ
ПРИ ПЕРИФЕРНИ ДЕГЕНЕРАЦИИ И ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ.
База за обучение: Клиника ''Очни болести''
Ръководител на обучението: доц. Л. Войнов.
Технически отговорник: д-р Х. Видинов
Анотация: Предназначен за курсисти с придобита специалност „Очни болести”
Начало на обучението: 12.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5

X. КАТЕДРА „ПНЕВМОЛОГИЯ, ФТИЗИАТРИЯ И ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, И БОЛЕСТИ
НА ОБМЯНАТА”
64. ТЕМА НА КУРСА: ИНФЕКЦИИ НА ДОЛНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА.
База за обучение: Клиника „Белодробни болести”
Ръководител на обучението: доц. К. Костов, дм
Технически отговорник: д-р М. Енчева
Анотация: Инфекциите на долните дихателни пътища са най-често срещаната патология в белодробната
медицина и най-честата причина за посещение при специалист-пулмолог и/или хоспитализация. Основна
цел на курса е запознаване с диференциалната диагноза на отделните инфекции и съставяне на
диагностично-терапевтичен алгоритъм при всяка нозология. Курсът е насочен към лекари, практикуващи
в амбулатории и стационари, лекари от военни поделения, специализанти и специалисти по пневмология
и фтизиатрия.
Начало на обучението: 26.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5-10
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65. ТЕМА НА КУРСА: ОБСТРУКТИВНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ.
База за провеждане: Клиника „Белодробни болести”
Ръководител на обучението: доц. К. Костов, дм
Технически отговорник: д-р М. Енчева
Анотация: Към обструктивните белодробни болести се отнасят бронхиална астма и ХОББ, които са едни
от най-значимите в социално отношение белодробни състояния. Целта на курса е запознаване с
основните характеристики на тази група заболявания, диференциална диагноза и изграждане на
диагностично-терапевтичен алгоритъм. Курсът е насочен към лекари, практикуващи в амбулатории и
стационари, лекари от военни поделения, специализанти и специалисти по пневмология и фтизиатрия.
Начало на обучението: 14.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5-10
66. ТЕМА НА КУРСА: ЗАБОЛЯВАНЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА – ЗНАЧЕНИЕ,
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ.
База на провеждане: Клиника „Ендокринология и болести на обмяната”
Ръководител на обучението: проф. И. Даскалова, дмн
Технически отговорник: ст. лейт. д-р Ц. Тотомирова, дм
Анотация: 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: 10.02.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 6-8
67. ТЕМА НА КУРСА: НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ - ДИАГНОСТИКА,
ПОСЛЕДСТВИЯ И СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ.
База на провеждане: Клиника „Ендокринология и болести на обмяната”
Ръководител на обучението: проф. И. Даскалова, дмн
Технически отговорник: д-р С. Пашкунова
Анотация: Лекари, работещи в различни клинични звена, лаборатории, поделения и др. Проблемът в
актуален, заболяването е с голяма честота и значение в ежедневната практика.
Начало на обучението: 02.12.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 6-8
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68. ТЕМА НА КУРСА: ЗАХАРЕН ДИАБЕТ - НОВОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА, ЛЕЧЕНИЕТО И
ПРОСЛЕДЯВАНЕТО.
База на провеждане: Клиника „Ендокринология и болести на обмяната”
Ръководител на обучението: проф. И. Даскалова, дмн
Технически отговорник: подполк. д-р А. Ангелов
Анотация:. Проблемът е актуален, заболяването е с голяма честота и значение в ежедневната практика.
Лекари, работещи в различни клинични звена, лаборатории, поделения и др.
Начало на обучението: 07.10.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 6-8

XI. КАТЕДРА „КАРДИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ”
69. ТЕМА НА КУРСА: АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ - ХИПЕРТОНИЧНИ КРИЗИ.
База за провеждан: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: доц. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р С. Дакова
Анотация: Лекари, работещи в интензивни и спешни звена.
Начало на обучението: 23.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 3-6
70. ТЕМА НА КУРСА: БЕЛОДРОБНА ТРОМБОЕМБОЛИЯ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: доц. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р Н. Рамшев
Анотация: Лекари, работещи в интензивни и спешни звена.
Начало на обучението: 25.01.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 3-6
71. ТЕМА НА КУРСА: КОМИ
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
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Ръководител на обучението: доц. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р Я. Христов, дм
Анотация: Лекари, работещи в интензивни и спешни звена.
Начало на обучението: 25.04.2016г.
Продължителност: 4 учебни дни, 12 академични часа
Кредитни точки: 14
Брой курсисти: 3-6
72. ТЕМА НА КУРСА: МИОПЕРИКАРДИТИ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: доц. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р С. Дакова
Анотация: Лекари, работещи в интензивни и спешни звена.
Начало на обучението: 14.12.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 3-6
73. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ МОЗЪЧНОСЪДОВИ ИНЦИДЕНТИ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: доц. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р Я. Христов
Анотация: Лекари, работещи в интензивни и спешни звена.
Начало на обучението: 22.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 3-6
74. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ СЪСТОЯНИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: доц. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р Н. Рамшев
Анотация: Лекари, работещи в интензивни и спешни звена.
Начало на обучението: 21.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
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Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 3-6
75. ТЕМА НА КУРСА: ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ИЗИСКВАЩА
МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: доц. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: д-р Н. Рамшев
Анотация: Лекари, работещи в интензивни и спешни звена.
Начало на обучението: 26.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 3-6
76. ТЕМА НА КУРСА: ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦИЯ НА ST СЕГМЕНТА –
СЪВРЕМЕННО ПОВЕДЕНИЕ.
База за провеждане: Клиника ''Кардиология''
Ръководител на обучението: доц. Д. Гочев, дм
Технически отговорник: д-р А. Александров
Анотация: Изисквания към кандидатите за включване в курса: лекари с придобита специалност по
Вътрешни болести, Кардиология или Обща медицина. Цел на обучението: повишаване на теоретичната и
практическа подготовка на лекарите. Острият коронарен синдром без елевация на ST-сегмента е едно от
спешни състояния в кардиологията, за които правилното поведение е от съществено значение за изхода
от заболяването.
Начало на обучението: 07.10.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 10
77. ТЕМА НА КУРСА: ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. ЛЕЧЕНИЕ НА
ХРОНИЧНАТА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ.
База за провеждане: Клиника ''Кардиология''
Ръководител на обучението: доц. Д. Гочев, дм
Технически отговорник: д-р Л. Демиревска
Анотация: Изисквания към кандидатите за включване в курса: лекари с придобита специалност по
Вътрешни болести, Кардиология или Обща медицина. Цел на обучението: повишаване на теоретичната и
практическа подготовка на лекарите. Хроничната сърдечна недостатъчност е краен стадий в сърдечносъдовия континуум. Познаването на патогенезата, съвременните методи на диагностика и лечение е от
съществено значение за менажирането на тези пациенти, редуциране на хоспитализациите и подобряване
на прогнозата им.
Начало на обучението: 04.11.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа

31

Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 10
78. ТЕМА НА КУРСА: ПЕРИОПЕРАТИВНА ОЦЕНКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕСЪРДЕЧНИ
ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ.
База за провеждане: Клиника ''Кардиология''
Ръководител на обучението: доц. Д. Гочев, дм
Технически отговорник: д-р Л. Демиревска
Анотация: Изисквания към кандидатите за включване в курса: лекари с придобита специалност по
Вътрешни болести, Кардиология, Анестезиология, Хирургия или Обща медицина. Цел на обучението:
повишаване на теоретичната и практическа подготовка на лекарите. Предоперативната подготовка на
пациентите е много важна за намаляване на постоперативните усложнения.
Начало на обучението: 02.12.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 10
79. ТЕМА НА КУРСА: АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ – СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА
ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Клиника ''Кардиология''
Ръководител на обучението: доц. Д. Гочев, дм
Технически отговорник: д-р А. Александров
Анотация: Изисквания към кандидатите за включване в курса: лекари с придобита специалност по
Вътрешни болести, Кардиология или Обща медицина. Цел на обучението: повишаване на теоретичната и
практическа подготовка на лекарите. Артериалната хипертония е едно от най-често срещаните социалнозначими заболявания. Усложненията на нелекуваната артериална хипертония са основна причина за
смъртност и инвалидизация.
Начало на обучението: 13.01.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 10
80. ТЕМА НА КУРСА: БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ – ДИАГНОЗА, ДИФЕРЕНЦИАЛНА
ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Клиника ''Кардиология''
Ръководител на обучението: доц. Д. Гочев, дм
Технически отговорник: д-р А. Александров
Анотация: Изисквания към кандидатите за включване в курса: лекари с придобита специалност по
Вътрешни болести, Кардиология, Пулмология или Обща медицина. Цел на обучението: повишаване на
теоретичната и практическа подготовка на лекарите. Установяването на причините за развитие на
белодробната хипертония има съществено значение за последващото лечение и за определяне на
прогноза на тези пациенти.
Начало на обучението: 03.02.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
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Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 10
81. ТЕМА НА КУРСА: БЕЛОДРОБНА ТРОМБОЕМБОЛИЯ.
База за провеждане: Клиника ''Кардиология''
Ръководител на обучението: доц. Д. Гочев, дм
Технически отговорник: д-р Л. Демиревска
Анотация: Изисквания към кандидатите за включване в курса: лекари с придобита специалност по
Вътрешни болести, Кардиология, Пулмология или Обща медицина. Цел на обучението: повишаване на
теоретичната и практическа подготовка на лекарите. Белодробният тромбоемболизъм е
животозастрашаващо състояние, което налага адекватно поведение.
Начало на обучението: 09.03.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 10
82. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ – СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Клиника ''Кардиология''
Ръководител на обучението: доц. Д. Гочев, дм
Технически отговорник: д-р Л. Демиревска
Анотация: Изисквания към кандидатите за включване в курса: лекари с придобита специалност по
Вътрешни болести, Кардиология или Обща медицина. Цел на обучението: повишаване на теоретичната и
практическа подготовка на лекарите. Предсърдното мъждене е най-честото ритъмно нарушение и е
свързано с висок тромбоемболичен риск.
Начало на обучението: 11.05.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 10
83. ТЕМА НА КУРСА: ПРОВЕЖДАНЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ХОЛТЕР- ЕКГ, ХОЛТЕР-АХ,
ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ И ТРИДМИЛ СТРЕС-ТЕСТ.
База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на сърдечно – съдовата система”
Ръководител на обучението: доц. д-р Петровски, дм
Технически отговорник: д-р Свиленов
Анотация: Да имат придобита специалност по „Кардиология”. Клиниката или отделението, в които
работят да разполага с необходимата апаратура и условия за осъществяване на съответните
високоспециализирани прегледи на сърцето. Да бъдат предварително теоретично подготвени по
приложената литература върху основните принципи на функционалната диагностика. Да имат базисни
умения за работа с персонален компютър. Да имат съгласието на своя ръководител за участие в
програмата за обучение по клинична ехокардиография.
Начало на обучението: считано от първо число на всеки 2 месеца от учебната година
Продължителност: 10 учебни дни, 50 академични часа
Кредитни точки: 52
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Брой курсисти: 5
84. ТЕМА НА КУРСА: ТРАНСТОРАКАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ С КОНВЕНЦИОНАЛЕН,
ЦВЕТЕН, ТЪКАНЕН ДОПЛЕР ЗА ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА СТРУКТУРАТА НА СЪРЦЕТО.
База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на сърдечно – съдовата система”
Ръководител на обучението: доц. Петровски, дм
Технически отговорник: д-р Филчева
Анотация: Да имат придобита специалност по „Кардиология”
Начало на обучението: считано от първо число на всеки 2 месеца от учебната година
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5

XII.
КАТЕДРА
„ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ,
ХИРУРГИЯ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ”

ЧЕРНОДРОБНО-ПАНКРЕАТИЧНА

85. ТЕМА НА КУРСА: ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ХЕПАТОБИЛИАРНАТА СИСТЕМА И ПАНКРЕАСА.
База за провеждане: Клиника „Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология''
Ръководител на обучението: проф. Н. Владов, дмн
Технически отговорник: д-р И. Такоров, дм
Анотация: В рамките на курса се разглеждат подробно хирургичните аспекти на анатомията на
хепатобилиарната система и панкреаса, съвременните методи за диагностика при отделните заболявания,
хирургичното поведение при основите нозологични единици, възможностите за мултидисциплинарен
подход, следоперативното проследяване и грижи за оперираните пациенти. Целта на курса е
придобиване на основни умения и познания в областта на чернодробно-панкреатичната хирургия.
Начало на обучението: 09.11.2015г.
Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Кредитни точки: 62
Брой курсисти: 5-7
86. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА ЛАПАРОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ.
База за провеждане: Клиника „Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология''
Ръководител на обучението: проф. Н. Владов, дмн
Технически отговорник: д-р И. Такоров, дм
Анотация: В рамките на курсa се включва запознаване с лапароскопския инструментариум, индикациите
и основните принципи на лапароскопската хирургия. Разглеждат се и се демонстрират оперативните
техники при най-често извършваните лапароскопски операции. Наред с добрата теоретична презентация
на актуалните проблеми свързани с лапароскопската хирургия, се дава възможност и за практическо
обучение: налице е тренажор за усъвършенстване уменията на курсистите.
Начало на обучението: 02.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5-7
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87. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА
ПАНКРЕАСА.
База за провеждане: Клиника „Гастроентерология ”
Ръководител на обучението: доц. Ст. Ханджиев, дм
Технически отговорник: д-р Ив.Сираков
Начало на обучението: 04.04.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 5
88. ТЕМА НА КУРСА: ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГОРНИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ –
АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ.
База за провеждане: Клиника „Гастроентерология”
Ръководител на обучението: доц. Д. Таков, дм
Технически отговорник: д-р А. Кацаров, дм
Начало на обучението: 09.11.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 5
89. ТЕМА НА КУРСА: ХРОНИЧНИ И ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Клиника „Гастроентерология”
Ръководител на обучението: доц. Ст. Ханджиев, дм
Технически отговорник: д-р Ив. Сираков
Начало на обучението: 14.03.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 5
90. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА
ХЕПАТО-БИЛИАРНАТА СИСТЕМА.
База за провеждане: Клиника „Гастроентерология”
Ръководител на обучението: проф. К. Кацаров, дмн
Технически отговорник: д-р Зд. Душков
Начало на обучението: 05.10.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
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Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 5
91. ТЕМА НА КУРСА: ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ
В СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД.
База за провеждане: Клиника „Гастроентерология”
Ръководител на обучението: проф. К. Кацаров, дмн
Технически отговорник: д-р М. Симонова, дм
Начало на обучението: 09.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5
92. ТЕМА НА КУРСА: ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ-ПОКАЗАНИЯ, ПОДГОТОВКА И
АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД.
База за провеждане: Клиника „ Гастроентерология”
Ръководител на обучението: проф. Кацаров, дмн
Технически отговорник: д-р Ал. Кацаров, дм
Начало на обучението: 26.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5
93. ТЕМА НА КУРСА: ХРОНИЧНИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЧЕРВАТА.
База за провеждане: Клиника „Гастроентерология”
Ръководител на обучението: доц. Д. Таков, дм
Технически отговорник: д-р Д. Стоянова
Начало на обучението: 08.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5

XIII. КАТЕДРА „ХЕМАТОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ, РАДИАЦИОННА
ЗАЩИТА, РАДИОБИОЛОГИЯ И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА”
94. ТЕМА НА КУРСА: ОТ СИМПТОМА КЪМ ДИАГНОЗАТА НА БОЛЕСТИТЕ НА КРЪВТА И
КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ В ПРАКТИКАТА НА СЕМЕЙНИЯ ЛЕКАР.
База за провеждане: Клиника „Хематология”
Ръководител на обучението: доц. Ю. Райнов, дм
Технически отговорник: ас. д-р Н. Петкова
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Анотация: В ежедневната си практика семейният лекар се среща с най-различни заболявания от различни
области на медицината. Болестите на кръвта и кръвотворните органи са все още непозната и трудно
разпознаваема област от вътрешната медицина, която семейния лекар познава и адекватно реагира.
Курсът е предназначен за общопрактикуващи лекари.
Начало на обучението: 05.10.2015г., и 04.04.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 3-5 семейни лекари от страната
95. ТЕМА НА КУРСА: ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЙОНИЗИРАЩИ И НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ.
База за провеждане: Клиника „Хематология”
Ръководител на обучението: доц. Ив.Гигов, дм, полк. доц. П. Петрунов, дм
Технически отговорник: капитан асистент д-р Ив. Киндеков
Анотация: Влиянието на никой друг фактор от околната среда върху човешкото здраве не е толкова
подробно и задълбочено изследвано, както на радиацията. Основната цел е да се запознаят курсистите с
етиологията, патогенезата, клиниката и диагностиката на острия радиационен синдром (ОРС); да се
акцентира върху особенностите в анамнезата, статуса и параклиничните изследвания при болни с хипо- и
апластични състояния – мирновременни модели на ОРС; обучаващите да придобият познания по
съвременните тенденции в лечението на ОРС.
Начало на обучението: 09.11.2015г., и 14.03.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 1-5 военни лекари
96. ТЕМА НА КУРСА: ДОЗИМЕТРИЯ И ЛЪЧЕЗАЩИТА. ОСНОВНИ ДОЗИМЕТРИЧНИ
ВЕЛИЧИНИ И ЕДИНИЦИ. ДОЗИ. ГРАНИЦИ НА ГОДИШНИТЕ ДОЗИ. ИЗТОЧНИЦИ НА
ОБЛЪЧВАНЕ ЗА ЧОВЕКА. ЛЪЧЕЗАЩИТА – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ.
База за провеждане:
КХМОРЗРБНМ

Научноизследователска

лаборатория

по

радиационна

защита

на

Ръководител на обучението: доц. М. Аляков, дм
Технически отговорник: д-р В. Рангелов
Анотация на курса: При различни медицински процедури персоналът от лекари, рентгенолози, техници
по радиологична апаратура, медицински сестри и др. е изложен на облъчване с източници на
йонизиращи лъчения. Медицинският персонал носи отговорността за осигуряване на радиационната
безопасност, както за себе си, така и за пациентите. Курсът е предназначен за висш медицински и
немедицински състав, работещ в системата на здравеопазването, Гражданска защита, ВМОБР,
функционалните групи по аварийна готовност и лекари специализанти по: Военна терапия, Военна
хирургия, Хематология, Рентгенология, Военна хигиена, Медицинска физика, Лъчетерапия, Нуклеарна
медицина, Медицина на бедствените ситуации.
Начало на обучението: 09.11.2015 г., и 07.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5-7
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97. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ В РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА.
МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ОРГАНИЗМА ОТ ОБЛЪЧВАНЕ С ЙОНИЗИРАЩА
РАДИАЦИЯ. ЗАЩИТА ОТ АЛФА, БЕТА И ГАМА ЛЪЧИ.
База за провеждане:
КХМОРЗРБНМ.

Научноизследователска

лаборатория

по

радиационна

защита

на

Ръководител на обучението: доц. М. Аляков, дм.
Технически отговорник: д-р В. Рангелов.
Анотация: При различни медицински процедури персоналът от лекари, рентгенолози, техници по
радиологична апаратура, медицински сестри и др. е изложен на облъчване с източници на йонизиращи
лъчения. През последните две десетилетия, радиобиологията насочва своето внимание предимно към
биологичните ефекти на ниските (до 200 mSv) и много ниските дози (до 20 mSv) на облъчване, свързани
с професионалните условия. Медицинският персонал носи отговорността за осигуряване на
радиационната безопасност, както за себе си, така и за пациентите. Адекватната радиационна защита при
медицинските дейности зависят от професионалната компетентност на персонала, поради което
системното обучение по адекватни съвремени програми е абсолютно наложително. Курсът е
предназначен за рентгенови лаборанти и медицински лаборанти, работещ в системата на
здравеопазването, Гражданска защита, ВМОБР, функционалните групи по аварийна готовност и висш
медицински персонал, и специалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 09.11.2015г. и 07.03.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 5-7
98. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С КОЛОРЕКТАЛЕН
КАРЦИНОМ
База за провеждане: Клиника „Гастроентерология”, Отделение ''Медицинска онкология''
Ръководител на обучението: проф. К. Кацаров, дмн, доц. Ж. Михайлова, дм
Технически отговорник: д-р В. Петрова
Аннотация: Препоръчва се за специализанти по гастроентерология, специализанти по медицинска
онкология, специализанти по вътрешни болести, специализанти по обща медицина. Курсът е отворен и
всички специалисти-терапевти, които желаят да се включат и повишат познанията си за съвременните
насоки за диагностика и лекарствено лечение при колоректален карцином.
Начало на обучението: 04.04.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа
Кредитни точки: 12
Брой курсисти: 10
99. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С НЕВРОЕНДОКРИННИ
СОЛИДНИ ТУМОРИ
База за провеждане: Отделение ''Медицинска онкология'', Катедра „Клинична патология, Клиника
„Гастроентерология”, Клиника „Жлъчно-чернодробна хирургия и трансплантология”
Ръководител на обучението: доц. Ж. Михайлова,дм; доц. Михова,дм; проф. Владов, дмн; проф. Кр.
Кацаров, дмн
Технически отговорник: д-р В. Петрова
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Аннотация: Препоръчва се за специализанти по гастроентерология, специализанти по медицинска
онкология, специализанти по вътрешни болести, специализанти по обща медицина, специализанти по
патология и коремна хирургия. Курсът е отворен и всички лекари, които желаят да се включат и повишат
познанията си за съвременните насоки за диагностика и лекарствено лечение при невро-ендокринни
тумори.
Начало на обучението:11.04.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа
Кредитни точки: 12
Брой курсисти: 10
100. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С КАРЦИНОМ НА
МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
База за провеждане: Клиника по патоанатомия, Отделение ''Медицинска онкология''
Ръководител на обучението: доц. Ж. Михайлова, дм; доц. Михова, дм
Технически отговорник:д-р Д. Петкова
Аннотация: Препоръчва се за специализанти по патоанатомия, специализанти по медицинска онкология,
специализанти по вътрешни болести, специализанти по обща медицина. Курсът е отворен и за всички
лекари, които желаят да се включат и повишат познанията си за съвременните насоки за диагностика и
лекарствено лечение карцином на млечната жлеза.
Начало на обучението: 15.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа
Кредитни точки: 12
Брой курсисти: 10
101. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С БЕЛОДРОБЕН
КАРЦИНОМ.
База за провеждане: Отделение ''Медицинска онкология'', Клиника по патология, Клиника
пулмология
Ръководител на обучението: доц. Ж. Михайлова, дм; доц. Костов, дм; доц. Михова, дм
Технически отговорник : д-р В. Мегданова
Аннотация: Препоръчва се за специализанти по медицинска онкология, специализанти по пулмология,
специализанти по вътрешни болести, специализанти по обща медицина. Курсът е отворен и за всички
специалисти, които желаят да се включат и повишат познанията си за съвременните насоки за
диагностика и лекарствено лечение при белодробен карцином.
Начало на обучението: 21.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа
Кредитни точки: 12
Брой курсисти: 10
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102. ТЕМА НА КУРСА: ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЧЕРНОДРОБНИ МЕТАСТАЗИ ОТ СОЛИДНИ
ТУМОРИ.
База за провеждане: Отделение по медицинска онкология, Клиника „Гастроентерология”, Клиника
„Жлъчно-чернодробна хирургия и трансплантология”
Ръководител на обучението: доц. Ж. Михайлова, дм; проф. Кацаров, дмн; проф. Владов, дмн
Технически отговорник: д-р В. Петрова
Анотация: Препоръчва се за специализанти по гастроентерология, специализанти по медицинска
онкология, специализанти по вътрешни болести, специализанти по обща медицина. Курсът е отворен и
всички специалисти-терапевти, които желаят да се включат и повишат познанията си за съвременните
насоки за мултидисциплинарно поведение при болни с чернодробни метастази от солидни тумори.
Начало на обучението: 07.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 10

XIV. КАТЕДРА „ДЕРМАТОЛОГИЯ, ВЕНЕРОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ”
103. ТЕМА НА КУРСА: ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯ.
База на провеждане: Катедра „Дерматология, венерология и алергология”
Ръководител на обучението: д-р Ян. Михайлов
Технически отговорник: д-р В. Матеева, дм; д-р Ян. Михайлов
Начало на обучението: 08.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа
Кредитни точки: 10
Брой курсисти: 20

XV. КЛИНИКА „ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА”
104. ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ ПРИ АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ (АС).
База на провеждане: Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина“
Ръководител обучението: проф. Т. Троев, дмн
Технически отговорник: д-р Георгиева
Aнотация: Целта на обучението е да се запознаят курсистите със съвременните постулати в
етиопатогенезата, физикалното и рехабилитационно лечение на АС. Изискване за постъпване в курса е
призната специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ или „Вътрешни болести“.
Начало на обучението: 13.06.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5
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105. ТЕМА НА КУРСА: РЕХАБИЛИТАЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ
(МС).
База за провеждане: Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина“
Ръководител обучението: проф. Т. Троев, дмн
Технически отговорник: д-р Миланова, дм
Aнотация: Целта на обучението е да се запознаят курсистите със съвременните постулати в
етиопатогенезата и рехабилитацията на МС. Изискване за постъпване в курса е призната специалност
„Физикална и рехабилитационна медицина“.
Начало на обучението: 14.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5
106. ТЕМА НА КУРСА: КОМПЛЕКСЕН МЕТОД НА ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ АУРИКУЛАРНА
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ,
ДИЕТА
И
УМЕРЕНА
ФИЗИЧЕСКА
АКТИВНОСТ
ПРИ
ПРОФИЛАКТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ.
База за провеждане: Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина“
Ръководител на обучението: доц. Г. Георгиев, дм
Технически отговорник: д-р М. Георгиева
Анотация: Наднорменото тегло и затлъстяването са четвъртия по значимост рисков фактор при развитие
на диабет тип 2, сърдечно-съдовите заболявания и неалкохолната мастна дегенерация на черния дроб.
Курсът има за цел да запознае курсистите с някои собствени схеми за профилактиката на наднорменото
тегло и затлъстяването и да дискутира механизмите на глада и апетита при хора с алиментарно
затлъстяване. Изискване за постъпване в курса е призната специалност „Физикална и рехабилитационна
медицина“.
Начало на обучението: 16.05.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 10
107. ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННА ДИАГНОСТИКА И РЕФЛЕКТОРНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ПАРАЛИЗАТА НА БЕЛ В ОСТРА ФАЗА И ПРЕВЕНЦИЯ НА УСЛОЖНЕНИЯТА ЧРЕЗ
МЕТОДИТЕ НА РЕФЛЕКСО- И КИНЕЗИТЕРАПИЯТА.
База за провеждане: „Физикална и рехабилитационна медицина“
Ръководител на обучението: доц. Г. Георгиев, дм
Технически отговорник: рех. Е. Найденова
Анотация: Лицевата парализа е често срещана патология в практиката на специалистите по физикална
медицина, но често прецизната диагностика и етиология на заболяването е проблем, който рефлектира
върху правилното лечение на болния и води до вторични усложнения, като контрактури и синкинезии.
Курсът цели да запознае лекарите с рефлекторните и кинезиологични методи на лечението на парализата
на Бел. Изискване за постъпване в курса е призната специалност „Физикална и рехабилитационна
медицина“.
Начало на обучението: 28.03.2016г.
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Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 10
108. ТЕМА НА КУРСА: ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ – I ЧАСТ.
База за провеждане: Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина“
Ръководител на обучението: доц. Г. Георгиев, дм
Технически отговорник: д-р М. Георгиева
Анотация: Курсът предоставя основни знания за средствата и биофизичните механизми на лазерната
радиация при използването на червени и инфраред лазери с нисък интензитет и други монохроматични
източници на светлина. Изискване за постъпване в курса е призната специалност „Физикална и
рехабилитационна медицина“.
Начало на обучението: 05.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 10
XVI. КЛИНИКА „ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ”
109. ТЕМА НА КУРСА: НЕЯСНО ФЕБРИЛНО СЪСТОЯНИЕ.
База за провеждане: Клиника „Инфекциозни болести”
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Плочев, дмн
Технически отговорник: д-р Магд. Баймакова
Анотация: Неясните фебрилни състояния (НФС) са често срещано явление в лекарската практика.
Въпросното състояние попада основно в полето на действие на инфекционистите. Въпреки това НФС са
обект на работа и на специалистите от други медицински специалности като онкология, ревматология,
пулмология, кардиология и др. Трудностите при диагностиката и търсенето на етиологичния причинител
правят този медицински проблем особено интересен и предизвикателен за всеки практикуващ лекар. Ето
защо подобряването на познанията и уменията относно неясните фебрилни състояния биха били от
особена полза за всеки лекар-специалист или общопрактикуващ лекар както от БА така и от
националната здравна мрежа.
Начало на обучението: 07.12.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часове
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: до 10
110. ТЕМА НА КУРСА: ДИАРИЕН СИНДРОМ.
База за провеждане: Клиника „Инфекциозни болести”
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Плочев, дмн
Технически отговорник: д-р Р. Андонова
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Анотация: Диарийният синдром продължава да бъде предизвикателство за лекаря, въпреки развитието на
науката и остава сериозен източник на заболеваемост и смъртност (2-ро място сред детската популация в
развитите страни). В развиващите се страни представлява основна причина за смъртност, засягайки
основно деца под 1г. възраст, което довежда до сигнификантна малнутриция, задържане в растежа,
когнитивни нарушения. Ето защо подобряването на познанията и уменията относно заболяванията,
протичащи с диариен синдром, биха били от полза за всеки общопрактикуващ лекар или лекарспециалист.
Начало на обучението: 16.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5-10
111. ТЕМА НА КУРСА: НОВОВЪЗНИКВАЩИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ.
База за провеждане: Клиника „Инфекциозни болести”
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Плочев, дмн
Технически отговорник: д-р Ш. Димитрова
Анотация: Целта на настоящия курс е да се добие модерна и висококвалифицирана подготовка в
теоретичен и практически аспект на лекарите от БА и националната здравна мрежа с оглед повишаване и
осъвременяване нивото на тяхната работа.
Начало на обучението: 28.09.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой на курсистите: 10
112. ТЕМА НА КУРСА: КЪРЛЕЖОВОПРЕНОСИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
База за провеждане: Клиника „Инфекциозни болести”
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Плочев, дмн
Технически отговорник: д-р Р. Йорданова
Анотация: Целта на настоящия курс е да се добие модерна и висококвалифицирана подготовка в
теоретичен и практически аспект на висшия медицински състав с оглед повишаване и осъвременяване
нивото на тяхната работа.
Начало на обучението: 02.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часове
Кредитни точки: 32
Брой на курсистите: 10

XVII. КЛИНИКА „ПСИХИАТРИЯ”
113. ТЕМА НА КУРСА: TCI И РАЗСТРОЙСТВА В АДАПТАЦИЯТА В АРМЕЙСКА СРЕДА.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия”
Ръководител на обучението: доц. Т. Дончев, дм
Технически отговорник: д-р Д. Дилков
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Анотация: Предназначен за армейски психолози
Начало на обучението: 14.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 32 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 7
114. ТЕМА НА КУРСА: ТЕМПС-А И КОНЦЕНТРАЦИЯТА ЗА АФЕКТИВНИЯ ТЕМПЕРАМЕНТ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия”
Ръководител на обучението: доц. Т. Дончев, дм
Технически отговорник: д-р Д. Дилков
Анотация: Предназначен за армейски психолози
Начало на обучението: 21.03.2016
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 7
115. ТЕМА НА КУРСА: OCI И СПЕЦИФИКА НА ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНАТА
СИМПТОМАТИКА СРЕД ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия”
Ръководител на обучението: доц.Т. Дончев, дм
Технически отговорник: д-р Д. Дилков.
Анотация: Предназначен за армейски психолози
Начало на обучението: 09.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 7

XVIII. КАТЕДРА „ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА”
116. ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА АНТИБИОТИЧНА
РЕЗИСТЕНТНОСТ.
База за провеждане: Лаборатория „Микробиология”
Ръководител на обучението: проф. д-р Е. Савов, дмн
Технически отговорник: д-р Ив. Гергова, дм
Анотация: Курсът има за цел да запознае курсистите със съвременното състояние на проблема и
възможностите за третиране на проблемните полирезистентни причинители на инфекции.
Начало на обучението: 08.02.2016г.
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Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5
117. ТЕМА НА КУРСА: ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ЛАБОРАТОРИЯ
МИКРОБИОЛОГИЯ.
База за провеждане: Лаборатория „Микробиология”
Ръководител на обучението: проф. д-р Е. Савов, дмн
Технически отговорник: биолог А. Трифонова
Анотация: Курс за лекари с придобита специалност по Микробиология. Курсът има за цел да запознае
курсистите с овладяването на необходимите теоретични и практически познания за извършване на
молекулярна диагностика в микробиологичната лаборатория. Молекулярните методи позволяват побърза идентификация /PCR, микроарей/. Те намират приложение в случаите, когато се търсят трудни за
култивиране микроорганизми / PCR за туберкулоза, менингит/, използват се за проучване на
механизмите на резистентност и източникът на инфекция при развитие на взрив от ВБИ /секвениране/.
Начало на обучението: 15.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 3-5

XIX. КАТЕДРА „ВОЕННА МЕДИЦИНА”
118. ТЕМА НА КУРСА: НОВОСТИ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА
НАТО И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
База за провеждане: Катедра “Военна медицина”
Ръководител на обучението: подп. д-р Попиванов
Технически отговорник: ас. Л. Стойкова
Анотация: Целта на курса е обучаемите да се запознаят с новостите в медицинските концепции на НАТО
и ЕС за медицинското осигуряване на мисиите и операциите по управление на кризи в рамките на
общата им политика за сигурност и отбрана. Акцентирано е върху организационните мероприятия,
свързани с медицинското осигуряване. Детайлно се разглеждат някои ратифицирани военномедицински
стандартизационни споразумения на НАТО, имащи значение за медицинското осигуряване на войските.
В този курс не се разглеждат конкретните клинични аспекти на медицинската помощ.
Предназначен за лекари, дентални медици и фармацевти /военнослужещи и цивилни служители / от
структурите на ВМА.
Начало на обучението: 19.10.2015 г
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: до 10
119. ТЕМА НА КУРСА: ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА АКТУАЛНИ ЗА
АРМИЯТА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
База за провеждане: Катедра “Военна медицина”
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Ръководител на обучението: подп. д-р Попиванов
Технически отговорник: ас. Л. Стойкова
Анотация: Курсът 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. Такива са оценката на епидемиологичния риск за военнослужещите в
други региони, мероприятията които се провеждат преди заминаване и след завръщане от мисии,
значението на причинителите като биологични агенти и др. Курсът е предназначен за лекари от
системата на Въоръжените сили на Р.България.
Начало на обучението: 16.05.2016 г
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: до 5
120. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА ВЪВ ВОЙСКОВИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ.
База за провеждане: Катедра “Военна медицина”
Ръководител на обучението: подп. д-р Попиванов
Технически отговорник: ас. Л. Стойкова
Анотация: 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; обем на ДДД мероприятията във
войсковите формирования; хигиенни аспекти на полевото настаняване, хранене и снабдяване с питейна
вода на войските; профилактика на природно-климатичните въздействия върху организма на
военнослужещите и др.
Ще се дискутират съдържанието и практическото приложение на
ратифицираните от Р.България стандартизационни споразумения на НАТО (STANAGs) от областта на
превантивната медицина. Курсът е предназначен за лекари от системата на Въоръжените сили на Р.
България.
Начало на обучението: 22.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: до 10
121. ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В
ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
База за провеждане: Катедра “Военна медицина”
Ръководител на обучението: проф. А. Петков, дмн
Технически отговорник: ас. В. Алексиева
Анотация: Целта на курса е участниците да се запознаят с основните теоретични постановки в
управлението на човешките ресурси /УЧР / и особеностите на тази дейност в лечебните заведения.
Курсистите ще придобият практически умения за : методики за изчисляване необходимостта от ЧР, за
подбор /интервю/ на персонал и за планиране на развитието на ЧР. Предназначен за бакалаври и
магистри , работещи в сферата на здравеопазването.
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Начало на обучението: I смяна - 25.01.2016 г. , II смяна – 26.09.2016 г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: до 10
122. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЛЕЧЕБНИ
ЗАВЕДЕНИЯ.
База за провеждане: Катедра “Военна медицина”
Ръководител на обучението: гл.ас. д-р Александров
Технически отговорник: ас. В. Алексиева
Анотация : Целта на курса е обучаемите да се подготвят самостоятелно да ръководят лечебно заведение,
като придобият необходимите теоретически и практически знания и умения по основни въпроси на
мениджмънта, мениджмънта като наука, организационна психология, управленски решения, съставяне
на бизнес-план на лечебно заведение и др., както и въпроси на здравния и болничен мениджмънт , които
касаят ръководството на лечебното заведение. Предназначен за лекари, дентални медици и икономисти.
Начало на обучението: I смяна – 02.11.2015 г., II смяна – 14.03.2016 г.
Продължителност: 35 учебни дни, 210 академични часа
Кредитни точки: 80
Брой курсисти: 6-8

XX. КАТЕДРА „МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ И ТОКСИКОЛОГИЯ”
123. ТЕМА НА КУРСА: ИЗБРАНИ ВЪПРОСИ ОТ ВОЕННАТА ТОКСИКОЛОГИЯ.
База за провеждане: „Научно-изследователска лаборатория по военна токсикология”
Ръководител на обучението: доц. Ив. Съмналиев, дмн
Технически отговорник: доц. Тр. Иванов, дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари от частите на БА и ВМА. Целта на курса е обучаемите да
бъдат запознати с принципите на профилактиката и антидотната терапия на интоксикациите с агенти с
невротоксично действие (БОВ).
Начало на обучението: 30.05.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 3
124. ТЕМА НА КУРСА: ИНТОКСИКАЦИИ С АЛКОХОЛИ И ПАВ. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БОЛНИ
СЪС ЗАВИСИМОСТИ. ДИЗАЙНЕРСКИ ДРОГИ.
База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология“
Ръководител на обучението: проф. К. Канев, дмн
Технически отговорник : гл.ас. д-р Л. Нейкова, дм
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Анотация: Предназначен е за лекари от формированията на МО, ОПЛ и ЦСМП; има за цел да запознае
курсистите с основните аспекти на съвременните терапевтични подходи и тенденциите на нелегалния
пазар на дрога.
Начало на обучението: 22. 02. 2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Кредитни точки: 26
Брой курсисти: 5-10
125. ТЕМА НА КУРСА: ОТРАВЯНИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОТРОВИ.
База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология“
Ръководител на обучението: проф. К. Канев, дмн
Технически отговорник: гл.ас. д-р Л. Нейкова, дм
Анотация: Предназначен е за лекари (от ЦСМП, общопрактикуващи лекари, лекари от формированията
на БА); има за цел да обогати теоретичните и клиничните познания на курсистите в областта на
интоксикации те с различните групи широко използвани в бита и селското стопанство препарати.
Начало на обучението: 16. 05. 2016г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 5-10
126. ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ НА ОСТРИТЕ ИНТОКСИКАЦИИ С МЕДИКАМЕНТИ –
ГРУПОВИ СПЕЦИФИКИ.
База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология“
Ръководител на обучението: проф. К. Канев, дмн
Технически отговорник: гл.ас. д-р Л. Нейкова, дм
Анотация: Предназначен е за лекари, работещи в звената на спешната медицинска помощ, в цивилната
здравна система, в структурите на МО; чрез запознаване със съвременните тенденции на лечение на
отравянията с антидепресанти, с хипотензивни, с антидиабетни и с противоалергични средства, курсът
има за цел да повиши знанията и квалификацията на курсистите.
Начало на обучението: 14.03. 2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Кредитни точки: 26
Брой курсисти: 8-10
127. ТЕМА НА КУРСА: МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ.
База за провеждане: „Научно-изследователска лаборатория по медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: подп. доц. д- р Д. Димов, дм
Технически отговорник: гл.ас.д-р В. Ламбова
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Анотация: Основната цел на курса е обучаемите да придобият теоретични знания, практическа
подготовка и необходимите умения за работа в бедствени ситуции. Курсистите се запознават с видовете
екстремни ситуации и основните поразяващи 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
различни специалности от системата на Министерство на отбраната и Министерство на
здравеопазването.
Начало на обучението: 06.06.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни ,30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 10
128. ТЕМА НА КУРСА: МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВЕНИ
СИТУАЦИИ ОТ АНТРОПОГЕНЕН ХАРАКТЕР.
База за провеждане: „Научно-изследователска лаборатория по медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: подп. доц. д- р Д. Димов, дм
Технически отговорник: гл.ас.д-р В. Ламбова
Анотация: Масовите едномоментни загуби при бедствена ситуация изискват провеждането на много
голям обем лечебно-евакуационни мероприятия за кратко време при неблагоприятни условия. Лекарите
от всички нива на здравеопазването да придобият практическа подготовка и необходимите умения за
работа при бедствени ситуации. За целта 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 различни специалности от системата на
Министерство на отбраната и Министерство на здравеопазването.
Начало на обучението: 18.01.2016г.
Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Кредитни точки: 62
Брой курсисти: 10-15
129. ТЕМА НА КУРСА: ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО И ВОЙСКИТЕ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ ОТ МИРНОВРЕМЕНЕН
ХАРАКТЕР.
База за провеждане: „Научно изследователска лаборатория по медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: подп. доц. д- р Д. Димов, дм
Технически отговорник: гл.ас.д-р В. Ламбова
Анотация: Задачите на медицинските служби на всички нива от системата на здравеопазването за
участие в ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (БАК) и терористични
актове, обосновава и изисква подготовката на висшите медицински кадри по управление на
медицинските сили и средства при кризисни ситуации. В курса се изучават въздействието на основните
поразяващи фактори, профилактиката и организацията на медицинското осигуряване при БАК.
Специализантите 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 Министерство на отбраната и Министерство на здравеопазването.
Начало на обучението: 21.03.2016г.
Продължителност: 20 учебни дни, 120 академични часа
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Кредитни точки: 80
Брой курсисти: 5-10
130. ТЕМА НА КУРСА: МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАЩИТА ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН
АКТ С УПОТРЕБА НА ХИМИЧЕСКО ОРЪЖИЕ.
База за провеждане: „Научно-изследователска лаборатория по медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: подп. доц. д- р Д. Димов, дм
Технически отговорник: гл.ас. 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 различни специалности от системата на
Министерство на отбраната и Министерство на здравеопазването
Начало на обучението: 18.04.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5-10
131. ТЕМА НА КУРСА: ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ
СПЕЦИФИЧНИ ВИДОВЕ БЕДСТВИЯ.
База за провеждане: „Научно-изследователска лаборатория по медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: подп. 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 най-съвременни данни относно специфичните условия за
работа при екстремни ситуации. Предназначен за лекари с различни специалности от системата на
Министерство на отбраната и Министерство на здравеопазването.
Начало на обучението: 22.02.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 10
132. ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ
БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ.
База за провеждане: „Научно-изследователска лаборатория по медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: подп. доц. д- р Д. Димов, дм
Технически отговорник: гл.ас. В. Ламбова
Анотация: Същността на медицинското осигуряване се състои в оказване в кратки срокове на оптимален
обем медицинска помощ на възможно най-голям контингент пострадали. Това може да се осъществи
чрез създаване на организация за оказване на съвременни, евакуационни и противоепидемични
мероприятия. Основната цел на курса е да запознае обучаемите със съвременните аспекти на
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медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи. Предназначен за лекари с различни
специалности от системата на Министерство на отбраната и Министерство на здравеопазването.
Начало на обучението: 16.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 10

XXI. КАТЕДРА „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ИМУНОЛОГИЯ”
133. ТЕМА НА КУРСА:
СЪВРЕМЕННИ КОНЦEПЦИИ
ДИАГНОСТИКАТА НА АВТОИМУННИТЕ БОЛЕСТИ.

ЗА

ПАТОГЕНЕЗАТА

И

База за провеждане: Катедра „Клинична лаборатория и имунология''
Ръководител на обучението: доц. д-р Д. Попова, доктор
Технически отговорник: мед. лаборант С. Стоева
Анотация: За дипломирани лекари или други специалисти с висше немедицинско образование без
ограничения в трудовия им стаж или специалността. Предвижда се въведение върху функциите на
имунната система и тяхното отклонение, изразяващо се клинично в имунен дефицит, неоплазма на
имунната система, автоимунна болест или алергични прояви. Предлага се преглед и демонстрация на
методите за съответния диагностичен проблем. Акцентира се върху интерпретацията на резултатите от
имунологичните изследвания, мястото им в диагностичния процес и терапевтичното приложение на
имуномодулиращи препарати.
Начало на обучението: 09.11.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: до 10
134. ТЕМА НА КУРСА: ГЕНОМНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ.
База за провеждане: Катедра „Клинична лаборатория и имунология''
Ръководител на обучението: доц. д-р Любомир Митев, дм
Технически отговорник: д-р А. Асенова, биолог В. Узунова
Анотация: Курсът има за цел да представи съвременното познание за геномните нарушения на найчестите онкохематологични заболявания. Ще бъдат разгледани модерните методи за геномен анализ като
флуоресцентна “in sity” хибридизация, полимеразна верижна реакция и микрочипова сравнителна
геномна хибридизация. Ще бъдат дискутирани принципите на клинико-лабораторната интерпретация на
геномните нарушения, както и диагностичните подходи за провеждане на индивидуализирана терапия.
Курсът е предназначен за лекари със специалност клинична лаборатория, вътрешна и обща медицина
Начало на обучението: 09. 05.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 7
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XXII. КАТЕДРА „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”
135. ТЕМА НА КУРСА: МАМОГРАФИЯ.
База за провеждане: Катедра” Образна диагностика”
Ръководител на обучението: д-р Л. Милкова
Технически отговорник: ст. лаборант Н. Бонинска
Анотация: За лекари с придобита специалност по образна диагностика
Начало на обучението: 15.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5

XXIII. ВОЕННОМЕДИЦИНСКИ ОТРЯД ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ
136. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ
СИТУАЦИИ С ГОЛЯМ БРОЙ ПОСТРАДАЛИ (MASSCAL) В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на ВМОБР
Ръководител на курса: полк. доц. д-р Ал. Парашкевов, дм
Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д
Технически сътрудник: гл. експерт Т. Вълкова
Анотация: За подготовка на лекари от медицинските пунктове на Българската армия и цивилната здравна
мрежа за адекватна реакция при възникване на бедствена ситуация 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: 11.05.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: до 12
137.

ТЕМА

НА

КУРСА:

ВЪВЕЖДАЩ

КУРС

НАЧАЛНА

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА

ПОДГОТОВКА ЗА НОВОНАЗНАЧЕНИ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.
База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на ВМОБР
Ръководител на курса: полк. доц. д-р Ал. Парашкевов, дм
Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д
Технически сътрудник: гл. експерт Т. Вълкова
Анотация: За подготовка на новоназначени лекари в Българската армия за осигуряване на военни
подразделения на територията на страната и на контингенти от съюзнически страни, участващи в
операции на НАТО зад граница в съответствие с утвърдените според стандартите на НАТО съвременни
принципи за третиране на бойната травма при лечението на пациенти в бойна обстановка, при
самостоятелни и/или многонационални операции зад граница, при ликвидиране на последствията от
бедствия, аварии и катастрофи.
Начало на обучението: по заявка на КСВ
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Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Кредитни точки: 62
Брой курсисти: до 15
138. ТЕМА НА КУРСА: КУРС ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РОЛЯ 1,
ОСИГУРЯВАЩИ ВОЕННИ КОНТИНГЕНТИ В ОПЕРАЦИЯ ЗАД ГРАНИЦА В РЕПУБЛИКА
МАЛИ.
База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на ВМОБР
Ръководител на курса: полк. доц. д-р Ал. Парашкевов, дм
Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д
Технически сътрудник: гл. експерт Т. Вълкова
Анотация: За подготовка на кадрови и приети на служба в постоянния резерв на Българската армия
лекари и медицински сестри за осигуряване на ниво медицински пункт Роля 1 на военните контингенти
от съюзнически страни, участващи в операцията EUTM на ЕС и запознаване с конкретните параметри на
ситуацията в Мали.
Начало на обучението: 20 дни преди ротацията на екипите
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 4
139. ТЕМА НА КУРСА: ВЪВЕЖДАЩ КУРС НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКИПИ ЗА РАБОТА В
ОПЕРАЦИИ ЗАД ГРАНИЦА.
База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на ВМОБР
Ръководител на курса: полк. доц. д-р Ал. Парашкевов, дм
Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д
Технически сътрудник: гл. експерт Т. Вълкова
Анотация: За лекари и медицински сестри, формирани в екипи за осигуряване на военнослужещи от
подразделенията на Българската армия и на военни контингенти от съюзнически страни при операции на
НАТО и ЕС. Запознаване със съюзническата доктрина за медицинско осигуряване, защита от ЯХБА,
сигурност, огнева и психологическа подготовка.
Начало на обучението: 20 дни преди ротацията на екипите
Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Кредитни точки: 62
Брой курсисти: до 10
140. ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА БОЙНИ
САНИТАРИ.
База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на ВМОБР
Ръководител на курса: полк. доц. д-р Ал. Парашкевов, дм
Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д
Технически сътрудник: гл. експерт Т. Вълкова
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Анотация: За военнослужещи от БА без предварителна медицинска подготовка за придобиване на
теоретични знания и практически умения за оказване на първа помощ и извършване на животоспасяващи
дейности при различни видове травми и болестни състояния в полеви условия, правилно прилагане на
способите за изнасяне на ранени и пострадали, товарене и разтоварване на и от санитарен или друг
транспорт
Начало на обучението: по заявка на КСВ
Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Кредитни точки: 62
Брой курсисти: до 15
141. ТЕМА НА КУРСА: ВЪВЕЖДАЩ КУРС ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ, УЧАСТВАЩИ В ОПЕРАЦИИ ЗАД
ГРАНИЦА.
База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на ВМОБР
Ръководител на курса: полк. доц. д-р Ал. Парашкевов, дм
Отговорник: полк. о.р. д-р Ал Димитров, д
Технически сътрудник: гл. експерт Т. Вълкова
Анотация: За подготовка на лекари и медицински сестри от медицинските пунктове от военните
формирования на Българската армия за осигуряване на наши и съюзнически военнослужещи при
операции на НАТО и ЕС зад граница в съответствие с утвърдените според стандартите на НАТО
съвременни принципи за третиране на бойната травма при лечението на пациенти в бойна обстановка,
при самостоятелни и/или многонационални операции зад граница, при ликвидиране на последствията от
бедствия, аварии и катастрофи.
Начало на обучението: по заявка на КСВ
Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Кредитни точки: 62
Брой курсисти: до 15
142. ТЕМА НА КУРСА: ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА СЛУЖИТЕЛИ ОТ
„ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” ЗА УЧАСТИЕ В МИСИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СИГУРНОСТТА
База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на ВМОБР.
Ръководител на курса: полк. доц. д-р Ал. Парашкевов, дм
Отговорник: полк. о.р. д-р Ал Димитров, д
Технически сътрудник: гл. експерт Т. Вълкова
Анотация: За служители от “Военна полиция”, подготвяни за изпълнение на задачи при поддържане на
сигурността в хуманитарни мисии и мироопазващи операции зад граница за оказване на първа помощ
под формата на само- и взаимопомощ при травми и остри заболявания в полеви условия до пристигането
на медицински екипи.
Начало на обучението: по заявка на Служба “Военна полиция”
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: до 15
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XXIV. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ,
АВИАЦИОННА И МОРСКА МЕДИЦИНА
143. ТЕМА НА КУРСА: ПЪРВОНАЧАЛЕН КУРС ПО АВИАЦИОННА
НОВОНАЗНАЧЕНИ ЛЕКАРИ.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ

МЕДИЦИНА ЗА

Ръководител на обучението: полк. доц. Л. Алексиев, дм.
Технически отговорник: подп. д-р Ив. Бонев, д.пс.
Анотация: Учебната план-програма е насочена към усвояването на необходимите знания и умения за
самостоятелна работа по авиомедицинското осигуряване и безопасността на полетите. Курсът дава и
добра предварителна подготовка за евентуално започване на специализация по авиационна медицина.
Участниците са лекари на щатна длъжност в БА, със специалност по авиационна медицина,
специализанти и подготвящи се за зачисляване за специализация.
Начало на обучението: 04.01.2016г.
Продължителност: 20 учебни дни, 80 академични часа
Кредитни точки: 80
Брой курсисти: 5
144. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВЕН
МЕДИЦИНА.

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО АВИАЦИОННА

База за провеждане: НПЦВМЕАММ
Ръководител на обучението: полк. доц. Л. Алексиев, дм.
Технически отговорник: подп. д-р Ив. Бонев, д.пс.
Анотация: Авиационната медицина е основна медицинска специалност за авиолекарите в страната.
Специализацията и обучението по авиационна медицина има за цел да подготви специалисти на
необходимото теоретично и практическо ниво, за нуждите на авиомедицинското осигуряване на
летателната дейност, и за осъществяване на авиомедицинска експертиза на летателния състав. В курса
участват лекари-специализанти по авиационна медицина.
Начало на обучението: 01.02.2016г.
Продължителност: 65 учебни дни, 516 академични часа
Кредитни точки: 80
Брой курсисти: 10
145. ТЕМА НА КУРСА: АВИОМЕДИЦИНСКА ЕВАКУАЦИЯ НА РАНЕНИ, ПОСТРАДАЛИ И
БОЛНИ.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ
Ръководител на обучението: полк. доц. Л. Алексиев, дм.
Технически отговорник: д-р К. Ненов
Анотация: 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 Стандартно
споразумение 3204. Участниците са лекари на щатна длъжност в БА, със специалност и специализанти
по авиационна медицина.
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Начало на обучението: 18.01.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часове
Кредитни точки: 26
Брой курсисти: 20
146.

ТЕМА

НА

КУРСА:

АКТУАЛНИ

ПРОБЛЕМИ

НА

ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА

ЕКСПЕРТИЗА.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ
Ръководител на обучението: полк. доц. Л. Алексиев, дм.
Технически отговорник: д-р Н. Милев
Анотация: Военномедицинската експертиза е в динамика и се адаптира както към промените в БА, така и
към международните изисквания и достижения във водещите страни. Лекарите в БА са свързани с
експертизния процес и следва да усвояват своевременно настъпилите промени в медицинските стандарти
и експертизата в БА. Участниците са лекари на щатна длъжност в БА, без изисквания за специалност.
Начало на обучението: 16.05.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 20
147. ТЕМА НА КУРСА: ПЪРВОНАЧАЛЕН КУРС ПО АВИАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ ЗА
НОВОНАЗНАЧЕНИ ПСИХОЛОЗИ.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ
Ръководител на обучението: полк. доц. Л. Алексиев, дм.
Технически отговорник: гл. експерт Ц. Величкова
Анотация: Работата на авиационните психолози при провеждане на летателна дейност във ВВС, изисква
повишено внимание по отношение на превенцията на летателната безопасност, познаването на
спецификата на работа в авиобазата и на актуално действащите регламентиращи документи.
Участниците да са психолози на щатна длъжност в авиационни военни формирования на БА, с
бакалавърска или магистърска степен по психология.
Начало на обучението: 14. 03. 2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 4
148. ТЕМА НА КУРСА: ОБУЧЕНИЕ НА ИНСТРУКТОРИ ЗА ХИПОКСИЧНА БАРОКАМЕРА.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ
Ръководител на обучението: полк. доц. Л. Алексиев, дм
Технически отговорник: д-р К. Ненов
Анотация: Курсът е предназначен за военнослужещи и цивилни служители на летателни длъжности от
Министерството на отбраната и Българската армия, дипломирани парамедици, парашутисти и
парашутисти-спасители от Военновъздушните и Военноморските сили, санитарни инструктори от БА. Да
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се обучат инструктори за работа в хипоксична барокамера. Поради предстоящо въвеждане за изпълнение
на СТАНАГ 3114 „Обучение на летателен състав по авиационна медицина“ е необходимо да се обучат
бъдещи инструктори за работа в хипоксична барокамера, които от своя страна да участват в обучението
на летателен състав в хипоксична барокамера.
Начало на обучението: 16.02.2016г.
Продължителност: 2 учебни дни, 14 академични часа
Кредитни точки: 16
Брой курсисти: 10

XXV. ЦЕНТЪР ПО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ
149. ТЕМА НА КУРСА: ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПСИХОДИАГНОСТИЧНАТА ОЦЕНКА.
База за провеждане: Център по психично здраве и превенция
Ръководител на обучението: ст. лейт. д-р А. Миткова, дп; Ю. Колев - психолог
Технически отговорник: ц.сл. Е. Георгиева
Анотация: Курсът е ориентиран към унифициране подходите на психолозите от МО и БА при
провеждане на индивидуална психологична оценка, свързана с регулярната психодиагностична дейност
във военните формирования. Ще бъдат представени теоретични и практически аспекти на провеждане на
психодиагностично интервю в рамките на проблематика, свързана с рисково и дезадаптивно поведение
на военнослужещите. Обучението е предназначено за психолози, работещи в системата на Министерство
на отбраната и Българската армия.
Начало на обучението: 25.01.2016г.
Продължителност: 4 учебни дни, 28 академични часа
Кредитни точки: 28
Брой курсисти: 12
150. ТЕМА НА КУРСА: ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ – III МОДУЛ.
База за провеждане: Център по психично здраве и превенция
Ръководител на обучението: д-р Д. Станчев, дм; Ю. Колев - психолог
Технически отговорник: ц.сл. Е. Георгиева
Анотация: Курсът има за цел повишаване на психологическата компетентност на психолозите от
системата на МО в областта на психичната организация на личността, разпознаване на когнитивните,
емоционалните и поведенческите прояви на различните психопатологични организации и
съдържателните и процесуално-динамичните аспекти на психологичното консултиране. Обучението е
предназначено за психолози, работещи в системата на Министерство на отбраната.
Начало на обучението: 16.03.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 21 академични часа
Кредитни точки: 21
Брой курсисти: 20
151. ТЕМА НА КУРСА: МОДЕЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕКИПНИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪВ ВОЕННИТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ.
База за провеждане: Център по психично здраве и превенция
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Ръководител на обучението: ст. лейт. д-р А. Миткова, дп; ст. лейт. Св. Драгневски
Технически отговорник: ц.сл. Елена Георгиева
Анотация: Курсът представя психологически модел за измерване на екипните процеси и последващите
етапи на психологична работа с цел оптимизиране на екипното функциониране. Обучението е насочено
към теоретични модели за функциониране на екипите в армейска среда, както и към практическо
приложение на инструментариума във военните формирования. Обучението е предназначено за
психолози, работещи в системата на Министерство на отбраната.
Начало на обучението: 09.03.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 21 академични часа
Кредитни точки: 21
Брой курсисти: 20
152. ТЕМА НА
СИТУАЦИИ.

КУРСА:

МЕДИКОПСИХОЛОГИЧНИ

АСПЕКТИ

НА

БЕДСТВЕНИТЕ

База за провеждане: Център по психично здраве и превенция
Ръководител на обучението: полк. доц. Ил. Маринов, дм
Технически отговорник: ц.сл. Е. Георгиева
Анотация: Обучителният курс има за цел да запознае участниците с цялостния спектър на медицински и
психологични аспекти, свързани с проявата и управлението на стресовата симптоматика в случаи на
бедствени ситуации. Ще бъдат представени в теоретичен и практически план принципите за справяне с
острите стресови състояния, паническото поведение, социалната дезорганизация и хаос, и предложени
практически подходи за превенция, контрол и диагностика на стресовите състояния. Обучението е
предназначено за: лекари от медицинските служби на военните формирования
Начало на обучението: 24.11.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Кредитни точки: 26
Брой курсисти: 20

XXVI. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА
153. ТЕМА НА КУРСА: КЪРЛЕЖОВОПРЕНОСИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ДИАГНОСТИКА И
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ.
База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
Ръководител на обучението: полк. д-р А. Галев, дм
Технически отговорник: д-р А. Кънев
Анотация: Изключително важна част от задълженията по опазване на здравето на гражданите са
свързани с надзора и контрола на заразните болести. В районите с повишен здравен риск от
кърлежовопреносими болести се предприемат противоепидемични дейности, свързани с дезакаризация,
здравна просвета, комуникация с медиите, контрол над личната и обществена хигиена, и др. Курсът
предназначен за лекари от лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ.
Начало на обучението: 23.09.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
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Кредитни точки: 15
Брой курсисти: до 6
154. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ В СТРАНАТА
ПАРАЗИТОЗИ.

ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН

НАДЗОР

И

КОНТРОЛ

НА

ТРОПИЧЕСКИТЕ

ПАРАЗИТОЗИ, ВНЕСЕНИ В БЪЛГАРИЯ.
База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
Ръководител на обучението: полк. д-р А. Галев, дм
Технически отговорник: д-р А. Кънев
Анотация: Много отговорна част от задълженията по опазване на здравето на гражданите е
предотвратяването на инфекции при пребиваване на пътуващи в други географски райони, което налага
добро познаване на епидемичното състояние на страната домакин и препоръките на Световната здравна
организация. Тежка обстановка може да се създаде при привнесени епидемии, когато изведнъж се появят
много инфекциозно болни и носители. Курсът е предназначен за лекари от лечебните заведения за
извънболнична и болнична помощ.
Начало на обучението: 25.11.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 15
Брой курсисти: до 6

XXVII.
НАУЧНО
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
БИОЛОГИЧНА И ХИМИЧЕСКА ЗАЩИТА

ЦЕНТЪР

ПО

РАДИОЛОГИЧНА,

155. ТЕМА НА КУРСА: ПРИНЦИПИ ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
МЕРОПРИЯТИЯТА ЗА ЯДРЕНА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА ЧАСТИТЕ И
ФОРМИРОВАНИЯТА НА БА ПО ВРЕМЕ НА ОПЕРАЦИИ.
База за провеждане: Научно-експериментална лаборатория по радиобиология
Ръководител на курса: полк. доц. П. Петрунов, дм
Технически отговорник: М. Иванова
Анотация: Предназначен за висши медицински кадри в медицинските пунктове на формированията на
Българската армия. НАТО е изправен пред предизвикателства и заплахи за сигурността на неговата
територия, войски и население, които са коренно различни от съществуващите във времето на неговото
създаване и развитие. Част от съществуващите заплахи са разпространението на ОМУ, ЯХБ агентите и
средствата за тяхното доставяне до целта. Разпространението на ОМУ и ЯХБ агенти, както и
възможността за придобиването им от терористични организации се явява постоянна заплаха за НАТО в
следващите 15 години. Поразяващите фактори на ОМУ и ЯХБ агентите имат унищожителен ефект и
последствия за провежданите операции и по тази причина ЯХБЗ трябва да бъде непрекъснато на
вниманието на командирите и щабовете.
Начало на обучението: първата седмица на април 2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Кредитни точки: 14
Брой курсисти: 5-7
156. ТЕМА НА КУРСА: МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ.
База за провеждане: Научно-експериментална лаборатория по радиобиология
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Ръководител на курса: полк. доц. П. Петрунов
Технически отговорник: М. Иванова
Анотация: Предназначен за висши медицински кадри, биолози и други специалисти работещи в областта
на радиобиологията и радиационната защита. Ядрената енергия се явява един от най-потенциално
опасните видове енергия, поради което въпросите на обезпечаване на безопасност при възникване на
аварийни ситуации са актуални и важни. Високата потенциална опасност на атомните централи е
обусловена основно от изпускането в околната среда на радиоактивни продукти на деление, натрупани в
реакторите по време на тяхната работа. В този аспект са насочени медицинските мероприятия по
планиране на действията при радиационна авария, аварийно реагиране, поддържане на аварийна
готовност, критерии за вземане на решения за прилагане на мерки за защита на населението и др.
Начало на обучението: последната седмица на април 2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Кредитни точки: 14
Брой курсисти: 5-7

XXVIII. ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА”
157. ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛЕН КУРС – КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ.
База за провеждане: „Централна лаборатория по информационно осигуряване и техническа
поддръжка”
Ръководител на обучението: инж. Г. Янчев, д, В. Васева, д
Технически отговорник: ц.сл. П. Пейчева
Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването
Начало на обучението: 14.09.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: 7
158. ТЕМА НА КУРСА: ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЦИ И РАБОТА С EXEL ЗА
НАПРЕДНАЛИ.
База за провеждане: „Централна лаборатория по информационно осигуряване и техническа поддръжка”
Ръководител на обучението: В. Васева, д
Технически отговорник: ц.сл. П.Пейчева
Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването
Начало на обучението: 05.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: 7
159. ТЕМА НА КУРСА: ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ В WORD ЗА НАПРЕДНАЛИ.
База за провеждане „Централна лаборатория по информационно осигуряване и техническа
поддръжка”
Ръководител на обучението: инж. Г.Янчев,д
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Технически отговорник: ц.сл. П. Пейчева
Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването
Начало на обучението: 16.11.2015 г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: 7
160. ТЕМА НА КУРСА: ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ И ОБРАБОТКА С
POWER POINT ЗА НАПРЕДНАЛИ.
База за провеждане: „Централна лаборатория по информационно осигуряване и техническа
поддръжка”
Ръководител на обучението: В. Васева, д
Технически отговорник: ц.сл. П. Пейчева
Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването
Начало на обучението: 11.01.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: 7
161. ТЕМА НА КУРСА: ЗАПОЗНАВАНЕ И РАБОТА С БИС.
База за провеждане: „Централна лаборатория по информационно осигуряване и техническа
поддръжка”
Ръководител на обучението: инж. Г.Янчев, д
Технически отговорник: ц.сл. П. Пейчева
Анотация: Курсът е предназначен за медицински сестри и лекари
Начало на обучението: 21.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: 7
162. ТЕМА НА КУРСА: БИС-РАБОТА С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.
База за провеждане: „Централна лаборатория по информационно осигуряване и техническа
поддръжка”
Ръководител на обучението: В. Васева, д
Технически отговорник: ц.сл. П. Пейчева
Анотация: Курсът е предназначен за лекари.
Начало на обучението: 06.06.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академичн часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: 7
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XXIX. УЧЕБНО – НАУЧЕН ОТДЕЛ
163. ТЕМА НА КУРСА: КУРС ЗА ДОКТОРАНТИ.
База за провеждане: Учебно - научен отдел
Ръководител на обучението: доц. Р. Попов, дм , В. Васева, д
Технически отговорник: А. Праматаров
Анотация: Курсиста да притежава образователна степен „магистър”
Начало на обучението: 02.11.2015г. и 01.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: до 5
164. ТЕМА НА КУРСА: ПОДГОТОВКА НА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ.
База за провеждане: Учебно - научен отдел
Ръководител на обучението: доц. Р. Попов, дм и В. Васева, д
Технически отговорник: А. Праматаров
Анотация: Курсиста да притежава образователна степен „бакалавър” или „магистър”
Начало на обучението: 23.11.2015г. и 07.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: до 5
165. ТЕМА НА КУРСА: ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД.
База за провеждане: Учебно - научен отдел
Ръководител на обучението: доц. Р. Попов, дм и В. Васева, д
Технически отговорник: А. Праматаров
Анотация: Курсиста да притежава образователна степен „магистър”
Начало на обучението: 07.12.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5
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ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
I. КАТЕДРА „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”
1. ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на курса: д-р Е. Кържин
Технически отговорник: д-р С. Асов, д-р З. Алексиева
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и практически познания за
провеждането на анестезия и интензивно лечение.
Начало на обучението: 02.05.2016г.
Продължителност: 20 учебни дни, 160 академични часа
Кредитни точки:
Брой курсисти: 5
2. ТЕМА НА КУРСА: КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на курса: д-р Е. Кържин
Технически отговорник: д-р С. Асов
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретична и практически познания за
провеждането на кардиопулмонална ресусцитация и принципите на основна поддръжка на живота.
Начало на обучението: 30.03.2016г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 16
Брой курсисти: 5-10
3. ТЕМА НА КУРСА: ШОК, ТРАВМА - СОРТИРОВКА, ЛЕЧЕНИЕ, ТРАНСПОРТ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на курса: доц. Н. Младенов, дм
Технически отговорник: д-р Е. Кържин
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият основни теоретични и практически
познания за патофизиологията, характера на пораженията и третирането на пациент с политравма.
Начало на обучението: 13.01.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Кредитни точки: 26
Брой курсисти: 5-10

63

4. ТЕМА НА КУРСА: ЦЕНТРАЛНА ВЕНОЗНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ И ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗИНИ
УСТРОЙСТВА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на курса: д-р Е. Кържин
Технически отговорник: д-р С. Асов
Анотация: Медицински специалисти от курса да придобият познания за поставянето, поддържането и
използването на централните венозни устройства.
Начало на обучението: 20.01.2016г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 16
Брой курсисти: 5-10
5. ТЕМА НА КУРСА: ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ ПРИ ТЕЖКО БОЛНИ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на курса: д-р Е. Кържин
Технически отговорник: З. Алексиева
Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият познания за основните принципи на
парентералното и ентерално хранене при тежко болни, средствата и начините на неговото
осъществяване.
Начало на обучението: 04.11.2015г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 16
Брой курсисти: 5-10
6. ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ В ЧЕРНОДРОБНАТА
ХИРУРГИЯ.
ЧЕРНОДРОБНА
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.
КОНДИЦИОНИРАНЕ
НА
ПОТЕНЦИАЛЕН ДОНОР.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Ръководител на курса: доц. Е. Одисеева
Технически отговорник: З. Алексиева
Анотация: Медицинските специалисти да бъдат запознати с особеностите на анестезията и
следоперативното лечение в чернодробната хирургия и чернодробна трансплантация, диагностициране
на мозъчна смърт и кондициониране на потенциален донор.
Начало на обучението: 18.11.2015г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 5-10
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II. КАТЕДРА „СПЕШНА МЕДИЦИНА И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ”
7. ТЕМА НА КУРСА: ГРИЖА ЗА СТОМИРАНИ БОЛНИ.
База за провеждане: Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия”
Ръководител на обучението: доц. Ц. Панов
Технически отговорник: м.с. Недялкова
Анотация на курса: Професионалисти по здравни грижи работещи в хирургични клиники и отделения.
Начало на обучението: 04.01.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5
8. ТЕМА НА КУРСА: АЛГОРИТМИ ЗА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ
СПЕШНО БОЛНИ.
База за провеждане: Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия”
Ръководител на обучението: полк. проф. Е. Белоконски, дмн
Технически отговорник: к-н д-р Тодоров
Анотация: Професионалисти по здравни грижи работещи в структурата на Българската армия и от
цивилната здравна мрежа.
Начало на обучението: 19.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 10
9. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИЯТА.
База за провеждане: Клиника “Спешна терапия”
Ръководител на обучението: д-р Х. Маринов
Технически отговорник: д-р Ал. Чобанов
Анотация: Спешни състояния в неврологията са често срещани в клиничната практика и по тази причина
е необходимо да се познават отлично. Предназначен за специалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 18.04.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: 10
10. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯТА.
База за провеждане: Клиника “Спешна терапия”
Ръководител на обучението: доц. И. Даскалов, дм
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Технически отговорник: д-р Ал. Чобанов
Анотация: Техническото изпълнение на ЕКГ е неизменна част от задълженията на специалиста по
здравни грижи, поради което е необходимо познания относно норма и патология. Предназначен за
специалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 19.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 10
11. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯТА.
База за провеждане: Клиника „Спешна терапия”
Ръководител на обучението: доц. Даскалов, дм
Технически отговорник: д-р Петрова
Анотация: Техническото изпълнение на ЕКГ е неизменна част от задълженията на специалиста по
здравни грижи, поради което е необходимо познания относно норма и патология. Предназначен за
специалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 06.06.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 10
12. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТ С ИЗОСТРЕНА ХРОНИЧНА
СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ.
База за провеждане: Клиника „Спешна терапия”
Ръководител на обучението: доц. И. Даскалов, дм
Технически отговорник: д-р Петрова
Анотация: Грижите при пациент с изострена хронична сърдечна недостатъчност са съществена част от
задълженията на специалиста по здравни грижи, поради което е необходимо специфични познания в тази
област. Предназначен за специалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 09.05.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 10
13. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТ С РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ
НАРУШЕНИЯ НА СЪРЦЕТО.
База за провеждане: Клиника „Спешна терапия”
Ръководител на обучението: доц. И. Даскалов, дм
Технически отговорник: д-р А. Чобанов
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Анотация: Грижите при пациент с ритъмни и проводни нарушения на сърцето са съществена част от
задълженията на специалиста по здравни грижи, поради което е необходимо специфични познания в тази
област. Предназначен за специалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 16.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 10

III. КАТЕДРА „ХИРУРГИЯ”
14. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНЕ НА МЛЕЧНАТА
ЖЛЕЗА.
База за провеждане: „Гръдна хирургия”
Ръководител на обучението: доц. Байчев, дм
Технически отговорник: ст. мед. сестра Л. Николова
Анотация: Заболяванията на гърдата се характеризират с висока честота и голяма хетерогенност и могат
да оказват съществено влияние върху качеството на живота на жените. Що се касае до карцинома на
млечната жлеза това е най-честият злокачествен тумор и от онкологичните заболявания заема второ
място като причина за смърт. 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: 14.10.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 20
15. ТЕМА НА КУРСА: ХИРУРГИЧНА ТАКТИКА ПРИ ПРЕКАНЦЕРОЗА НА МЛЕЧНАТА
ЖЛЕЗА.
База за провеждане: Клиника „Гръдна хирургия”
Ръководител на обучението: доц. Байчев, дм
Технически отговорник: ст. мед. сестра Л. Николова
Анотация: Поведението при премалигнените лезии на гърдата се превърна в значим клиничен проблем
през последните 20 години, най-вече в резултат на повишената им откриваемост благодарение на
съвременните диагностични възможности. Пред хирурга съществува дилема да се балансира риска от
голяма по обем резекция и причиняване на ненужни козметични увреди, или минимална резекция и
повишен риск от рецидив. Представя се съвременното хирургично поведение според степента на риска
при жени с премалигнени лезии на гърдата.
Начало на обучението: 22.10.2015г.
Продължителност: 2 учебни дни, 14 академични часа
Кредитни точки: 16
Брой курсисти:10
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16. ТЕМА НА КУРСА: ЛАПАРОСКОПСКА АПАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТАРИУМ.
База за провеждане: Клиника ''Ендоскопска, Ендокринна хирургия и Колопроктология''
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р В. Мутафчийски, дмн
Технически отговорник: мс Р. Велкова / мс В. Илиева
Анотация: 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 дизайн. Това задължава персонала
отлично да познава, борави и съхранява лапароскопската апаратура и инструментариум, посредством
задълбочаване на знанията си. Изисквания за постъпване в курса: мед. сестри завършили операционен
курс.
Начало на обучението: 19.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа
Кредитни точки: 22
Брой курсисти: 5
17. ТЕМА НА КУРСА: ЗАБОЛЯВАНЕ НА ВЕНОЗНАТА СИСТЕМА.
База за провеждане: Клиника „Сърдечно - съдова хирургия и ангиология”
Ръководител на обучението: доц. К. Гиров, дм
Технически отговорник: д-р М. Цеков
Анотация: Предназначен за професионалисти по здравни грижи (за медицински сестри от системата на
МО).
Начало на обучението: 09.02.16г.
Продължителност: 3учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 15

IV. КАТЕДРА ”УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ”
18. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД ЕНДОУРОЛОГИЧНО
ЛЕЧЕНИЕ НА УРОЛИТИАЗА (следоперативни грижи при пациенти след ендоурологично лечение на
конкременти в бъбрека и уретера).
База за провеждане: Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия”
Ръководител на курса: полк. доц. И. Салтиров, дмн
Технически отговорник: ст. м.с. Зл. Стаматова
Анотация: Следоперативни грижи при пациенти след ендоурологично лечение на конкременти в бъбрека
и уретера. Изисквания за постъпване в курса: специалисти по здравни грижи.
Време за провеждане: 28.09.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
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Брой курсисти: 5
19. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД ЕНДОУРОЛОГИЧНО
ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДОЛЕН УРИНАРЕН ТРАКТ (следоперативни грижи при
пациенти след ендоурологично лечение на доброкачествена простатна хиперплазия, стриктури на
уретрата и неинвазивен карцином на пикочния мехур).
База за провеждане: Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия”
Ръководител на курса: полк. доц. И. Салтиров, дмн
Технически отговорник: ст. м.с. Зл. Стаматова
Анотация: Следоперативни грижи при пациенти след ендоурологично лечение на доброкачествена
простатна хиперплазия, структури на уретрата и неинвазивен карцином на пикочния мехур. Изисквания
за постъпване в курса: специалисти по здравни грижи.
Време за провеждане: 12.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5
20. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД РАДИКАЛНА
ПРОСТАТЕКТОМИЯ И ЦИСТОПРОСТАТЕКТОМИЯ (следоперативни грижи при пациенти след
радикална простатектомия и цистопростатектомия).
База за провеждане: Клиника „Обща урология”
Ръководител на курса: полк. доц. И. Салтиров, дмн; доц. Св. Николов, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Александрова
Анотация: Следоперативни грижи при пациенти след радикална простатектомия и радикална
цистектомия с дервация на урината. Изисквания за постъпване в курса: специалисти по здравни грижи.
Време за провеждане: 25.01.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5
21. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД ОТВОРЕНИ БЪБРЕЧНИ
ОПЕРАЦИИ (следоперативни грижи при пациенти след радикална нефректомия, нефроуретеректомия и
органосъхраняващи операции на бъбрека).
База за провеждане: Клиника „Обща урология”
Ръководител на курса: полк. доц. И. Салтиров, дмн.; доц. Св. Николов, дм
Технически отговорник: ст. м. с. Александрова
Анотация: Следоперативни грижи при пациенти след радикална нефректомия, нефроуретеректомия и
органосъхраняващи операции на бъбрека. Изисквания за постъпване в курса: специалисти по здравни
грижи.
Време за провеждане: 04.04.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
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Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5
22. ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ В МЕДИЦИНСКИТЕ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Гломерулонефрити - особености в грижите, диагностиката и лечението.
Пункционна бъбречна биопсия).
База за провеждане: Отделение „Нефрология”
Ръководител на курса: д-р Ст. Василев, доц. Вл. Драганов, дм
Технически отговорник: д-р Д. Петрова
Анотация: Гломерулонефрити - особености в грижите, диагностиката и лечението. Пункционна бъбречна
биопсия, следоперативни грижи и проследяване. Изисквания за постъпване в курса: специалисти по
здравни грижи.
Време на провеждане: 18.04.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5
23. ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ В МЕДИЦИНСКИТЕ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
УРОИНФЕКЦИИ И УРОСЕПСИС (Особенсти в грижите, диагностиката и лечението на пациенти с
възпалителни и септични състояния свързани с отделителната система. Правила за вземане на материали
за микробиологично изследване на кръв и урина).
База за провеждане: Отделение „Нефрология”
Ръководител на курса: д-р Ст. Василев, доц. Вл. Драганов, дм
Технически отговорник: д-р Д. Петрова
Анотация: Гломерулонефрити- особености в грижите, диагностиката и лечението. Пункционна бъбречна
биопсия, следоперативни грижи и проследяване. Изисквания за постъпване в курса: специалисти по
здравни грижи.
Време на провеждане: 14.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5

V. КАТЕДРА „НЕРВНИ БОЛЕСТИ И НЕВРОХИРУРГИЯ”
24. ТЕМА НА КУРСА: РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ СПЕШНИТЕ
НЕВРОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ.
База на провеждане: Клиника „Нервни болести”
Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Кр. Генов, дм
Технически отговорник: ас. д-р С. Стратиева
Анотация: Запознаване със специалните знания и умения на медицинските сестри при спешните
неврологични състояния. Предназначен за медицински сестри от системата на ВМА и БА.
Начало на обучението: 11.11.2015г.
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Продължителност: 3 учебни дни, 12 учебни часа
Кредитни точки: 14
Брой курсисти: 5
25. ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ НА ОБРАЗНО-ВОДЕНИТЕ НЕВРОХИРУРГИЧНИ
ИНТЕРВЕНЦИИ.
База за провеждане: Клиника „Неврохирургия”
Ръководител на обучението: д-р И. Тодоров
Технически отговорник : м.с. Д. Шапкова
Анотация: Запознаване с особеностите на образно-водените неврохирургични
интервенции и
специфичния инструментариум. Практически упражнения с невронавигационните системи Vector Vision
2 и Sonowand Invite и сета за невроендоскопски интервенции. Курсът е предназначен за професионалисти
по здравни грижи, предварително преминали операционен курс.
Начало на обучението: 06.04.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Кредитни точки: 24
Брой курсисти: 2-5
26. ТЕМА НА КУРСА: ОБГРИЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С ТЕЖКИ ГРЪБНАЧНОМОЗЪЧНИ
ТРАВМИ.
База за провеждане: Клиника „Неврохирургия”
Ръководител на обучението: д-р Вл. Пранджев
Технически отговорник : м.с. М. Николова
Анотация: Запознаване с основните принципи на лечение (оперативно и ендоваскуларно) на мозъчносъдовите аневризми и артериовенозни малформации и проблемите при пациенти със субарахноиден
кръвоизлив. Подготовка и постоперативни грижи за пациент, подлежащ на ендоваскуларно лечение.
Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи с интереси в областта на неврохирургията
и неврологията.
Начало на обучението: 02.11.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Кредитни точки: 24
Брой курсисти: 2-5
27. ТЕМА НА КУРСА: ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТИ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА
МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПОСТОПЕРАТИВНИ ГРИЖИ.
База за провеждане: Клиника „Неврохирургия”
Ръководител на обучението: д-р И. Тодоров
Технически отговорник: м.с. М. Николова
Анотация: Запознаване с основните принципи на лечение (оперативно и ендоваскуларно) на мозъчносъдовите аневризми и артериовенозни малформации и проблемите при пациенти със субарахноиден
кръвоизлив. Подготовка и постоперативни грижи за пациент, подлежащ на ендоваскуларно лечение.
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Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи с интереси в областта на неврохирургията
и неврологията.
Начало на обучението: 02.11.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часове
Кредитни точки: 24
Брой курсисти: 2-5
28. ТЕМА НА КУРСА: ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В НЕВРОЛОГИЯТА – РОЛЯ
НА СПЕЦИАЛИСТТА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ.
База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на нервната система”
Ръководител на обучението: д-р П. Попов, дм
Технически отговорник : ст.м.с. Р. Станиславова
Анотация: Участват специалисти по здравни грижи от системата на Министерство на отбраната и
националната здравна мрежа. Целта на курса е да се повишат теоретичните и практически умения за
работа по високоспециализираните дейности
в нерврологията - „Невросонология”, „Клинична
електроенцефалография”, „Клинична електромиография” и „Изследване на автономната нервна
система”.
Начало на обучението: 06.04.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 15
Брой курсисти: 10

VI. КЛИНИКА „ОБЩА И ОНКОЛОГИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ”
29. ТЕМА НА КУРСА: ВАГИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ.
База за провеждане: Клиника „Обща и онкологична гинекология”
Ръководител на обучението: доц. д-р С. Ковачев, дм
Технически отговорник: ст. акушерка Хр. Симеонова
Анотация: За акушерки и специалисти по здравни грижи
Начало на обучението: 18.04.2016г.
Продължителност: 2 учебни дни, 10 академични часа
Кредитни точки: 12
Брой курсисти: 3
30. ТЕМА НА КУРСА: ЕНДОМЕТРИОЗА – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.
База за провеждане: Клиника „Обща и онкологична гинекология”
Ръководител на обучението: доц. д-р С. Ковачев, дм
Технически отговорник: ст. акушерка Хр. Симеонова
Анотация: За акушерки и професионалисти по здравни грижи
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Начало на обучението: 21.03.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 3
31. ТЕМА НА КУРСА: РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА – ПРОФИЛАКТИКА И РАННА
ДИАГНОСТИКА.
База за провеждане: Клиника „Обща и онкологична гинекология”
Ръководител на обучението: доц. д-р С. Ковачев, дм
Технически отговорник: ст. акушерка Хр. Симеонова
Анотация: За акушерки и професионалисти по здравни грижи
Начало на обучението: 14.03.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 3

VII. КЛИНИКА „УШИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ”
32. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ.
База за провеждане: Клиника „Уши, нос, гърлени болести”
Ръководител на обучението: доц. Л. Друмева, дм
Технически отговорник: ст. м. с. М. Василева
Анотация: Кандидатите за участие да са медицински сестри със завършено образование за медицинска
сестра. Курсът включва: Здравни грижи при пациенти с епистаксис. Здравни грижи при пациенти с остър
ларингеален задух. Трахеотомия – теоретични данни и демонстрация. Обобщение и въпроси.
Начало на обучението: 14.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа
Кредитни точки: 12
Брой курсисти: 5-10

VIII. КЛИНИКА „ОЧНИ БОЛЕСТИ”
33. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КАТАРАКТА. АПАРАТИ ЗА
ФАКОЕМУЛСИФИКАЦИЯ.
База за провеждане: Клиника ''Очни болести’’
Ръководител на обучението: доц. Л. Войнов, дм
Технически отговорник: д-р Хр. Видинова, м.с В. Бабулкова
Анотация: Предназначен за специалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 15.02.2016г.
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Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5
34. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ГЛАУКОМА.
База за провеждане: Клиника „Очни Болести”
Ръководител на обучението: доц. Л. Войнов, дм
Технически отговорник: д-р Хр. Видинова, м.с В. Бабулкова
Анотация: Предназначен за специалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 07.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5

IX. КАТЕДРА „ПНЕВМОЛОГИЯ, ФТИЗИАТРИЯ, И ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ
НА ОБМЯНАТА”
35. ТЕМА НА КУРСА: ОСТЕОПОРОЗА – НОВОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА, ЛЕЧЕНИЕТО И
ПРОСЛЕДЯВАНЕТО.
База на провеждане: Клиника „Ендокринология и болести на обмяната”
Ръководител на обучението: проф. И. Даскалова, дмн
Технически отговорник: подполк. д-р Ангел Ангелов
Анотация: 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: 13.01.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 6-8
36. ТЕМА НА КУРСА: ЗАБОЛЯВАНЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА – ЗНАЧЕНИЕ,
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ.
База на провеждане: Клиника „Ендокринология и болести на обмяната”
Ръководител на обучението: проф. И. Даскалова, дмн
Технически отговорник: ст.лейт. д-р Цв. Тотомирова
Анотация: 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: 11.11.2015г
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
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Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 6-8
37. ТЕМА НА КУРСА: НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ – ДИАГНОСТИКА,
ПОСЛЕДСТВИЯ И СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ.
База на провеждане: Клиника „Ендокринология и болести на обмяната”
Ръководител на обучението: проф. И. Даскалова, дмн
Технически отговорник: д-р С. Пашкунова
Анотация: 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: 09.03.2016г
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 6-8

X. КАТЕДРА „КАРДИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ”
38. ТЕМА НА КУРСА:ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В
КИТ.
База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия”
Ръководител на обучението: доц. К. Рамшев, дм
Технически отговорник: ст. м.с. Р. Янкова
Анотация: Предназначен за медицински сестри, работещи в различни клинични звена. Обучението е
предвидено за повишаване на нивото на компетентност, за работа при спешни и кризисни ситуации.
Начало на обучението: 07.12.2015г. и 14.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 35 академични часа
Кредитни точки: 37
Брой курсисти: 5
39. ТЕМА НА КУРСА: СПЕЦИФИЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В
КАРДИОЛОГИЯТА.
База за провеждане: Клиника ''Кардиология''
Ръководител на обучението: доц. Д. Гочев, дм
Технически отговорник: д-р Ал. Александров
Анотация: Предназначен за професионалисти по здравни грижи. Цел на обучението: повишаване на
качеството на сестринските грижи по отношение на спешните състояния в кардиолгията. Острите
състояния в кардиолгията изискват екипна работа, при което участие вземат професионалистите по
здравни грижи.
Начало на обучението: 13.04.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
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Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 15
40. ТЕМА НА КУРСА: БАЗИСЕН КУРС ПО ЕХОКАРДИОГРАФИЯ.
База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на сърдечно – съдовата система”
Ръководител на обучението: доц. Петровски, дм
Технически отговорник: д-р Свиленов
Анотация: Да имат придобита специалност по „Кардиология”. Клиниката или отделението, в които
работят да разполага с необходимата ехокардиографска апаратура и условия за осъществяване на
съответните високоспециализирани прегледи на сърцето. Ултразвуковите апарати да са снабдени със
специализирани нискочестотни „phase array” трансдюсери със софтуеър за PW, CW и цветен Доплер и
по възможност PW- тъканен Доплер за нуждите на кардиологията. Да бъдат предварително теоретично
подготвени по приложената литература върху основните принципи на ехокардиографската диагностика.
Да имат базисни умения за работа с персонален компютър.
Начало на обучението: от първо число на всеки 2 месеца от учебната година
Продължителност: 7 учебни дни, 42 академични часа
Кредитни точки: 44
Брой курсисти: 3

XI. КАТЕДРА „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ЧЕРНОДРОБНО-ПАНКРЕАТИЧНА
ХИРУРГИЯ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ”
41. ТЕМА НА КУРСА: СЕСТРИНСКА ГРИЖА ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ НА
ХЕПАТО-БИЛИАРНАТА СИСТЕМА И ПАНКРЕАСА.
База за провеждане: Клиника „Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология''
Ръководител на обучението: проф. Н. Владов, дмн
Технически отговорник: д-р Ив. Такоров, дм
Анотация: В рамките на курса се разглеждат анатомията на хепато-билиарата система и обослувените от
нея особености на хирургичното лечение, основните заболявания – диагностика, индикации за
хирургично лечение, краткосрочни и дългосрочни резултати. Представят се предоперативните и
следоперативни потребности на пациенти и се дефинира обема на сестринските грижи.
Начало на обучението: 18.04.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 5-7

XII. КАТЕДРА „ХЕМАТОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ, РАДИАЦИОННА
ЗАЩИТА, РАДИОБИОЛОГИЯ И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА”
42. ТЕМА НА КУРСА: РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В КОМПЛЕКСНИТЕ ГРИЖИ ЗА
ПАЦИЕНТИ С ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
База за провеждане: Клиника „Хематология”

76

Ръководител на обучението: доц. Ю. Райнов, дм
Технически отговорник: ст.м.с. К. Димитрова и м.с. Д. Бачева
Анотация: Специалистите по здравни грижи са неотменим участник в диагностичния процес на болните
с хематологични заболявания. Хематологичните сестри практикуват в тясно сътрудничество с различни
клинични дисциплини: медицинска онкология, хирургична онкология, лъчетерапия, гинекологична
онкология, детска онкология, дерматология, детска онкология, хематология и детска онкохематология.
Ролята им варира от приложението на стандартна противотуморна химиотерапия до модерно таргетно
лечение, през интензивни грижи до палиация, трансплантация. Промените в модела на здравеопазването
и новите научни открития, интегрирани в грижите за пациентите, промениха ролята и значението на тази
специфична група специалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 26.10.2015 г. и 25.04.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Кредитни точки: 14
Брой курсисти: 3-5
43. ТЕМА НА КУРСА: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГАМА КАМЕРНА СЦИНТИГРАФИЯ НА
БЪБРЕЦИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ФУНКЦИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХБН.
База за провеждане: Отделение ”Нуклеарна медицина и метаболитна терапия”
Ръководител на обучението: д-р Б. Петкова
Технически отговорник: ст. м. с. Иванова
Начало на обучението: 09.11.2015г.
Продължителност: 4 учебни дни, 24 академични часа
Кредитни точки: 24
Брой курсисти: 5
44. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ В РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА.
МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ОРГАНИЗМА ОТ ОБЛЪЧВАНЕ С ЙОНИЗИРАЩА
РАДИАЦИЯ. ЗАЩИТА ОТ АЛФА, БЕТА И ГАМА ЛЪЧИ.
База за провеждане:
КХМОРЗРБНМ

Научноизследователска

лаборатория

по

радиационна

защита

на

Ръководител на обучението: доц. М. Аляков, дм.
Технически отговорник: д-р В. Рангелов
Анотация: При различни медицински процедури персоналът от лекари, рентгенолози, техници по
радиологична апаратура, медицински сестри и др. е изложен на облъчване с източници на йонизиращи
лъчения. През последните две десетилетия, радиобиологията насочва своето внимание предимно към
биологичните ефекти на ниските (до 200 mSv) и много ниските дози (до 20 mSv) на облъчване, свързани
с професионалните условия. Медицинският персонал носи отговорността за осигуряване на
радиационната безопасност, както за себе си, така и за пациентите. Адекватната радиационна защита при
медицинските дейности зависят от професионалната компетентност на персонала, поради което
системното обучение по адекватни съвремени програми е абсолютно наложително. Курсът е
предназначен за рентгенови лаборанти и медицински лаборанти, работещ в системата на
здравеопазването, Гражданска защита, ВМОБР, функционалните групи по аварийна готовност и
полувисш и висш медицински персонал, специалисти по здравни грижи.
Начало на обучението: 09.11.2015 г. и 07.03.2016г.
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Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Кредитни точки: 17
Брой курсисти: 5-7
45. ТЕМА НА КУРСА: ДОЗИМЕТРИЯ И ЛЪЧЕЗАЩИТА. ОСНОВНИ ДОЗИМЕТРИЧНИ
ВЕЛИЧИНИ И ЕДИНИЦИ. ДОЗИ. ГРАНИЦИ НА ГОДИШНИТЕ ДОЗИ.ИЗТОЧНИЦИ НА
ОБЛЪЧВАНЕ ЗА ЧОВЕКА. ЛЪЧЕЗАЩИТА – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ.
База за провеждане:
КХМОРЗРБНМ

Научноизследователска

лаборатория

по

радиационна

защита

на

Ръководител на обучението: доц. М. Аляков, дм
Технически отговорник: д-р В. Рангелов
Анотация: При различни медицински процедури персоналът от лекари, рентгенолози, техници по
радиологична апаратура, медицински сестри и др. е изложен на облъчване с източници на йонизиращи
лъчения. Медицинският персонал носи отговорността за осигуряване на радиационната безопасност,
както за себе си, така и за пациентите. Курсът е предназначен за висш медицински и немедицински
състав, работещ в системата на здравеопазването, Гражданска защита, ВМОБР, функционалните групи
по аварийна готовност и лекари специализанти по: Военна терапия, Военна хирургия, Хематология,
Рентгенология, Военна хигиена, Медицинска физика, Лъчетерапия, Нуклеарна медицина, Медицина на
бедствените ситуации.
Начало на обучението: 09.11.2015 г. и 07.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5-7

XIII. КАТЕДРА „ДЕРМАТОЛОГИЯ, ВЕНЕРОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ”
46. ТЕМА НА КУРСА: ДЕРМАТОЗИ С ИНФЕКЦИОЗНА ГЕНЕЗА.
База на провеждане: Катедра „Дерматология, венерология и алергология”
Ръководител на обучението: д-р В. Матеева
Технически отговорник: д-р В. Матеева, дм; д-р Я. Михайлов
Анотация: За професионалисти по здравни грижи
Начало на обучението: 01.02.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа
Кредитни точки: 10
Брой курсисти: 20

XIV. КЛИНИКА „ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ”
47. ТЕМА НА КУРСА: КЪРЛЕЖОВОПРЕНОСИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
База за провеждане: Клиника „Инфекциозни болести”
Ръководител на обучението: проф. д-р К. Плочев, дмн
Технически отговорник: д-р Р. Йорданова
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Анотация: Целта на настоящия курс е да се добие модерна и висококвалифицирана подготовка в
теоретичен и практически аспект на висшия медицински състав с оглед повишаване и осъвременяване
нивото на тяхната работа.
Начало на обучението: 02.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой на курсистите: до 10

XV. КЛИНИКА „ПСИХИАТРИЯ”
48. ТЕМА НА КУРСА: ЗАВИСИМОСТИ. МОТИВАЦИОННО ИНТЕРВЮ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия”
Ръководител на обучението: доц. Т. Дончев, дм
Технически отговорник: м-р д-р Д. Дилков.
Начало на обучението: 19.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 7
49. ТЕМА НА КУРСА: ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ.
База за провеждане: Клиника „Психиатрия”
Ръководител на обучението: доц. Т. Дончев, дм
Технически отговорник: м-р д-р Д. Дилков
Начало на обучението: 12.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 7

XVI. КАТЕДРА „ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА”
50. ТЕМА НА КУРСА: ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА МИКРОБИОЛОГИЧНАТА ДИАГНОСТИКА.
База за провеждане: Лаборатория „Микробиология”
Ръководител на обучението: проф. д-р Е. Савов, дмн
Технически отговорник: д-р М. Борисова
Анотация: Курсът има за цел да запознае курсистите с основни изисквания по вземане, транспортиране и
съхранение на различни видове материали за микробиологично изследване, като посяването им,
култивирането и идентифициране на микробните видове. Различни видове оцветявания и тяхното
приготовление. Добиване на обща представа по изпитване на антимикробната чувствителност и найчесто срещаните видове резистентност.
Начало на обучението: 29.02.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
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Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 6-8

XVII. КАТЕДРА „ВОЕННА МЕДИЦИНА”
51. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И СРЕДЕН
МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ.
База за провеждане: Катедра „Военна медицина”
Ръководител на обучението: гл. ас. д-р Александров
Технически отговорник: ас. И. Алексиева
Анотация: Целта на курса е участниците да се запознаят с основните понятия от мениджмънта, здравния
и болничен мениджмънт, да получат основни познания по финансиране на здравеопазването в условията
на прехода към пазарно стопанство и организационната психология. Предназначен за главни медицински
сестри, старши медицински сестри, медицински сестри, за които се предвижда да бъдат назначени на
длъжност главна /старша/ медицинска сестра, както и за други специалности с висше медицинско
образование /специалист, бакалавър, магистър/, които не са лекари и са назначени на работа във всички
звена и нива на военното и гражданското здравеопазване.
Начало на обучението: I смяна - 26.10.2015г., II смяна - 07.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: до 10

XVIII.
КАТЕДРА
ТОКСИКОЛОГИЯ”

„МЕДИЦИНА

НА

БЕДСТВЕНИТЕ

52. ТЕМА НА КУРСА: ОРГАНИЗАЦИЯ И СПЕЦИФИКА
ВИСИКОТОКСИЧНИ ХИМИЧЕСКИ АГЕНТИ (ВТХА).

СИТУАЦИИ
НА

РАБОТАТА

И
С

База за провеждане: Научно изследователска лаборатория по военна токсикология.
Ръководител на обучението: доц. И. Съмналиев, дмн
Технически отговорник: доц. Тр. Иванов, дм
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи и медицински лаборанти. Целта
на курса е обучаемите да се запознаят с изискванията за съхранение, отчетност и правилата за работа с
ВТХА.
Начало на обучението: 18.04.2016 г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 3
53. ТЕМА НА КУРСА:
ИНТОКСИКАЦИИ.

ОТРАВЯНИЯ

С

МЕТАЛИ

И

МЕТАЛОИДИ.

КОРОЗИВНИ

База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология“
Ръководител на обучението: проф. К. Канев, дмн
Технически отговорник : гл.ас. д-р Л. Нейкова, дм
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Анотация: Предназначен е за професионалисти по здравни грижи, както от системата на МО, така и от
цивилната здравна система; има за цел да повиши практическите и теоретични знания на курсистите поведение и терапевтичен алгоритъм при отравяния с неорганични вещества.
Начало на обучението: 25.01.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Кредитни точки: 26
Брой курсисти: 8-10
54. ТЕМА НА КУРСА: ОТРАВЯНИЯ С ВИСШИ РАСТЕНИЯ.
База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология“
Ръководител на обучението: проф. К. Канев, дмн
Технически отговорник: гл. ас. д-р Л. Нейкова, дм
Анотация: Предназначен за професионалисти по здравни грижи и др.; има за цел да обогати знанията на
курсистите за основните токсични нокси с растителен произход.
Начало на обучението: 18.04.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Кредитни точки: 26
Брой курсисти: 8-15
55. ТЕМА НА КУРСА: ИНТОКСИКАЦИИ С АЛКОХОЛИ И ПАВ. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БОЛНИ
СЪС ЗАВИСИМОСТИ. ДИЗАЙНЕРСКИ ДРОГИ.
База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология”
Ръководител на обучението: проф. К. Канев, дмн
Технически отговорник: гл.ас. д-р Л. Нейкова, дм
Анотация: Предназначен за специалисти по здравни грижи от военните формирования и цивилната
здравна система, от ЦСМП; има за цел да запознае курсистите със съвременните терапевтични подходи
при тези отравяния и с основните аспекти на нелегалния пазар на дрога.
Начало на обучението: 16.11.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Кредитни точки: 26
Брой курсисти: 5-10
56. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ С ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ. УХАПВАНИЯ ОТ
ЗМИИ.
База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология“
Ръководител на обучението: проф. К. Канев, дмн
Технически отговорник: гл. ас. д-р Л. Нейкова, дм
Анотация: Предназначен е за специалисти по здравни грижи, лаборанти и др.; има за цел повишаване
теоретичната и практическа квалификация на курсистите.
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Начало на обучението: 19.10.2015г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 6-15
57. ТЕМА НА КУРСА: ЛЕЧЕБНО – ЕВАКУАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ С
МАСОВО ПОСТРАДАЛИ.
База за провеждане: ‘’Научно-изследователска лаборатория по медицина на бедствените ситуации”
Ръководител на обучението: подп. доц. д- р Д. Димов, дм
Технически отговорник: гл. ас. В. Ламбова
Анотация: Сложната организация на работата на медицинските служби при бедствия, аварии и
катастрофи (БАК) изисква съвременна теоретична и практическа подготовка на професионалистите по
здравни грижи. Курсистите придобиват знания по въздействието на основните поразяващи фактори при
бедствия, умения по оказването на медицинска помощ и осъществяване на лечебно-евакуационното
осигуряване (ЛЕО) на масово пострадали при бедствия, аварии и катастрофи. Предназначен за
професионалисти по здравни грижи от военното и гражданското здравеопазване.
Начало на обучението: 14.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 10

XIX. КАТЕДРА „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ИМУНОЛОГИЯ”
58. ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ КОНЦEПЦИИ
ДИАГНОСТИКАТА НА АВТОИМУННИТЕ БОЛЕСТИ.

ЗА

ПАТОГЕНЕЗАТА

И

База за провеждане: Отделение ''Клинична имунология''
Ръководител на обучението: доц. д-р Д. Попова, доктор
Технически отговорник: мед. лаборант С. Стоева
Анотация: Предназначен за дипломирани професионалисти по здравни грижи – медицински лаборанти,
сестри, акушерки без ограничения в трудовия им стаж или специалността.Предвижда се въведение
върху функциите на имунната система и тяхното отклонение, изразяващо се клинично в имунен
дефицит, неоплазма на имунната система, автоимунна болест или алергични прояви. Предлага се преглед
и демонстрация на методите за съответния диагностичен проблем с акцент върху участието на
специалистите по здравни грижи в лечебно -диагностичния процес.
Начало на обучението: 02.11.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: до 10
59. ТЕМА НА КУРСА:
ЗАБОЛЯВАНИЯ.

ГЕНОМНИ

НАРУШЕНИЯ

ПРИ

ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ

База за провеждане: Лаборатория „Цитогенетика и имунология”
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Ръководител на обучението: доц. д-р Л. Митев, дм
Технически отговорник: д-р А. Асенова, биолог В. Узунова.
Анотация: Курсът има за цел да представи съвременното познание за геномните нарушения на найчестите онкохематологични заболявания. Ще бъдат разгледани модерните методи за геномен анализ като
флуоресцентна “in sity” хибридизация, полимеразна верижна реакция и микрочипова сравнителна
геномна хибридизация. Ще бъдат дискутирани принципите на клинико-лабораторната интерпретация на
геномните нарушения, както и диагностичните подходи за провеждане на индивидуализирана терапия.
Курсът е предназначен за дипломирани специалисти по здравни грижи – медицински лаборанти и сестри.
Начало на обучението: 16.05.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 20
Брой курсисти: 7

XX. КАТЕДРА „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”
60. ТЕМА НА КУРСА: МАМОГРАФИЯ.
База за провеждане: Катедра „Образна диагностика’’
Ръководител на обучението: д-р Л. Милкова
Технически отговорник : ст.лаборант Н. Бонинска
Анотация на курса: За рентгенови лаборанти
Начало на обучението: 15.02.2016г..
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 25
Брой курсисти: 5

XXI. ВОЕННОМЕДИЦИНСКИ ОТРЯД ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ
61. ТЕМА НА КУРСА: ВЪВЕЖДАЩ КУРС НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКИПИ ЗА РАБОТА В
ОПЕРАЦИИ ЗАД ГРАНИЦА.
База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на ВМОБР
Ръководител на курса: полк. доц. д-р Ал. Парашкевов, дм
Отговорник: полк. о.р. д-р Ал Димитров, д
Технически сътрудник: гл. експерт Т. Вълкова
Анотация: За лекари и медицински сестри, формирани в екипи за осигуряване на военнослужещи от
подразделенията на Българската армия и на военни контингенти от съюзнически страни при операции на
НАТО и ЕС. Запознаване със съюзническата доктрина за медицинско осигуряване, защита от ЯХБА,
сигурност, огнева и психологическа подготовка.
Начало на обучението: 20 дни преди ротацията на екипите
Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Кредитни точки:
Брой курсисти: до 10
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62. ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА
НОВОНАЗНАЧЕНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.

НА

База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на ВМОБР
Ръководител на курса: полк. д-р Ал. Парашкевов, дм
Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д
Технически сътрудник: гл. експерт Т. Вълкова
Анотация: За подготовка на новоназначени военнослужещи медицински сестри в медицинските
пунктове на военни формирования от БА за изпълнение на служебни задължения по осигуряване на
личния състав на територията на страната и на контингенти от БА и съюзнически страни, участващи в
операции на НАТО и ЕС зад граница в съответствие с утвърдените според стандартите на НАТО
съвременни принципи за третиране на бойната травма при лечението на пациенти в бойна обстановка,
при самостоятелни и/или многонационални операции зад граница, при ликвидиране на последствията от
бедствия, аварии и катастрофи.
Начало на обучението: по заявка на КСВ
Продължителност: 30 учебни дни, 60 академични часа, практически стаж – 120 часа
Кредитни точки:
Брой курсисти: до 15
63. ТЕМА НА КУРСА: КУРС ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РОЛЯ 1,
ОСИГУРЯВАЩИ ВОЕННИ КОНТИНГЕНТИ В ОПЕРАЦИЯ ЗАД ГРАНИЦА В РЕПУБЛИКА
МАЛИ.
База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на ВМОБР
Ръководител на курса: полк. доц. д-р Ал. Парашкевов, дм
Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д
Технически сътрудник: гл. експерт Т. Вълкова
Анотация: За подготовка на кадрови и приети на служба в постоянния резерв на Българската армия
лекари и медицински сестри за осигуряване на ниво медицински пункт Роля 1 на военните контингенти
от съюзнически страни, участващи в операцията EUTM на ЕС и запознаване с конкретните параметри на
ситуацията в Мали.
Начало на обучението: 20 дни преди ротацията на екипите
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 4
64. ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА БОЙНИ
САНИТАРИ.
База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на ВМОБР
Ръководител на курса: полк. доц. д-р Ал. Парашкевов, дм
Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д
Технически сътрудник: гл. експерт Т. Вълкова
Анотация: За военнослужещи от БА без предварителна медицинска подготовка за придобиване на
теоретични знания и практически умения за оказване на първа
помощ и извършване на
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животоспасяващи дейности при различни видове травми и болестни състояния в полеви условия,
правилно прилагане на способите за изнасяне на ранени и пострадали, товарене и разтоварване на и от
санитарен или друг транспорт.
Начало на обучението: по заявка на КСВ
Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Кредитни точки:
Брой курсисти: до 15
65. ТЕМА НА КУРСА: ВЪВЕЖДАЩ КУРС ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ, УЧАСТВАЩИ В ОПЕРАЦИИ ЗАД
ГРАНИЦА.
База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на ВМОБР
Ръководител на курса: полк. доц. д-р Ал. Парашкевов, дм
Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д
Технически сътрудник: гл. експерт Т. Вълкова
Анотация: За подготовка на лекари и медицински сестри от медицинските пунктове от военните
формирования на Българската армия за осигуряване на наши и съюзнически военнослужещи при
операции на НАТО и ЕС зад граница в съответствие с утвърдените според стандартите на НАТО
съвременни принципи за третиране на бойната травма при лечението на пациенти в бойна обстановка,
при самостоятелни и/или многонационални операции зад граница, при ликвидиране на последствията от
бедствия, аварии и катастрофи.
Начало на обучението: по заявка на КСВ
Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Кредитни точки:
Брой курсисти: до 15
66. ТЕМА НА КУРСА: ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА СЛУЖИТЕЛИ ОТ
„ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” ЗА УЧАСТИЕ В МИСИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СИГУРНОСТТА.
База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на ВМОБР
Ръководител на курса: полк. доц. д-р Ал. Парашкевов, дм
Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д
Технически сътрудник: гл. експерт Т. Вълкова
Анотация на курса: За служители от “Военна полиция”, подготвяни за изпълнение на задачи при
поддържане на сигурността в хуманитарни мисии и мироопазващи операции зад граница за оказване на
първа помощ под формата на само- и взаимопомощ при травми и остри заболявания в полеви условия до
пристигането на медицински екипи.
Начало на обучението: по заявка на Служба “Военна полиция”
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: до 15
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XXII. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА,
АВИАЦИОННА И МОРСКА МЕДИЦИНА
67. ТЕМА НА КУРСА: ОБУЧЕНИЕ НА ИНСТРУКТОРИ ЗА ХИПОКСИЧНА БАРОКАМЕРА.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ
Ръководител на обучението: полк. доц. Л. Алексиев, дм
Технически отговорник: д-р К. Ненов
Анотация: Курсът е предназначен за военнослужещи и цивилни служители на летателни длъжности от
Министерството на отбраната и Българската армия, дипломирани парамедици, парашутисти и
парашутисти-спасители от Военновъздушните и Военноморските сили, санитарни инструктори от БА. Да
се обучат инструктори за работа в хипоксична барокамера. Поради предстоящо въвеждане за изпълнение
на СТАНАГ 3114 „Обучение на летателен състав по авиационна медицина“ е необходимо да се обучат
бъдещи инструктори за работа в хипоксична барокамера, които от своя страна да участват в обучението
на летателен състав в хипоксична барокамера.
Начало на обучението: 16.02.2016г.
Продължителност: 2 учебни дни, 14 академични часа
Кредитни точки: 16
Брой курсисти: 10

XXIII. ЦЕНТЪР ПО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ
68. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС.
База за провеждане: Център по психично здраве и превенция
Ръководител на обучението: подп. д-р Кр. Даскалов, д-р Д. Станчев
Технически отговорник : ц.сл. Е. Георгиева
Анотация: По време на курса се разглеждат факторите и подходите за практическа превенция на
професионалния стрес в работата на специалистите по здравни грижи, както и проявите на синдрома на
професионално изпепеляване (burn-out). Анализират се различните групи професионални стресори на
работната среда и се извеждат основните подходи за техния контрол и преодоляване. Обучението е
предназначено за специалисти по здравни грижи от клиничните звена.
Начало на обучението: 11.11.2015г.
Продължителност: 3 учебни дни, 21 академични часа
Кредитни точки: 21
Брой курсисти: 20

XXIV. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА
69. ТЕМА НА КУРСА: ПРОФИЛАКТИКА И ПРОМОЦИЯ НА СЕКСУАЛНОТО ЗДРАВЕ. НАЙЧЕСТО СРЕЩАНИ СЕКСУАЛНО-ПРЕДАВАНИ БОЛЕСТИ.
База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
Ръководител на обучението: полк. д-р А. Галев, дм
Технически отговорник : д-р А. Кънев
Анотация: Сексуално-предаваните болести представляват група от инфекции, които се предават от един
човек на друг по време на полов контакт. Някои от тях протичат с тежки симптоми, но повечето се
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развиват почти безсимптомно ”тихо”. Особено опасни са по време на бременност, защото засягат плода,
или инфектират новороденото по време на раждането. Рискът от инфектиране намалява значително при
сексуални контакти с един здрав партньор, избягване на безразборен секс, секс с непознати и при
практикуване на безопасен секс с презерватив. Ето защо профилактиката и промоцията им следва да е
основно задължение в практиката на професионалистите по здравни грижи от лечебните заведения за
извънболнична и болнична помощ.
Начало на обучението: 27.01.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа
Академични часове: 15
Кредитни точки: 15
Брой курсисти: до 6

XXV.
НАУЧНО
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
БИОЛОГИЧНА И ХИМИЧЕСКА ЗАЩИТА

ЦЕНТЪР

ПО

РАДИОЛОГИЧНА,

70. ТЕМА НА КУРСА: ПРИНЦИПИ ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
МЕРОПРИЯТИЯТА ЗА ЯДРЕНА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА ЧАСТИТЕ И
ФОРМИРОВАНИЯТА НА БА ПО ВРЕМЕ НА ОПЕРАЦИИ.
База за провеждане: Научно експериментална лаборатория по радиобиология
Ръководител на курса: полк. доц. П. Петрунов, дм
Технически отговорник: М. Иванова
Анотация: Предназначен за висши медицински кадри в медицинските пунктове на формированията на
Българската армия. НАТО е изправен пред предизвикателства и заплахи за сигурността на неговата
територия, войски и население, които са коренно различни от съществуващите във времето на неговото
създаване и развитие. Част от съществуващите заплахи са разпространението на ОМУ, ЯХБ агентите и
средствата за тяхното доставяне до целта. Разпространението на ОМУ и ЯХБ агенти, както и
възможността за придобиването им от терористични организации се явява постоянна заплаха за НАТО в
следващите 15 години. Поразяващите фактори на ОМУ и ЯХБ агентите имат унищожителен ефект и
последствия за провежданите операции и по тази причина ЯХБЗ трябва да бъде непрекъснато на
вниманието на командирите и щабовете.
Начало на обучението: първата седмица на април 2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Кредитни точки: 14
Брой курсисти: 5-7
71. ТЕМА НА КУРСА: МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ.
База за провеждане: Научно експериментална лаборатория по радиобиология
Ръководител на курса: полк. доц. П. Петрунов, дм
Технически отговорник: М. Иванова
Анотация: Предназначен за висши медицински кадри, биолози и други специалисти работещи в областта
на радиобиологията и радиационната защита. Ядрената енергия се явява един от най-потенциално
опасните видове енергия, поради което въпросите на обезпечаване на безопасност при възникване на
аварийни ситуации са актуални и важни. Високата потенциална опасност на атомните централи е
обусловена основно от изпускането в околната среда на радиоактивни продукти на деление, натрупани в
реакторите по време на тяхната работа. В този аспект са насочени медицинските мероприятия по
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планиране на действията при радиационна авария, аварийно реагиране, поддържане на аварийна
готовност, критерии за вземане на решения за прилагане на мерки за защита на населението и др.
Начало на обучението: последната седмица на април 2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа
Кредитни точки: 14
Брой курсисти: 5-7

XXVI. ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА”
72. ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛЕН КУРС – КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ.
База за провеждане: „Централна лаборатория по информационно осигуряване и техническа
поддръжка”
Ръководител на обучението: инж. Г. Янчев, д; В. Васева, д
Технически отговорник: ц.сл. П. Пейчева
Анотация: Предназначен за работещи в системата на здравеопазването
Начало на обучението: 14.09.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: 7
73. ТЕМА НА КУРСА: ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЦИ И РАБОТА С EXEL ЗА
НАПРЕДНАЛИ
База за провеждане: „Централна лаборатория по информационно осигуряване и техническа
поддръжка”
Ръководител на обучението: В. Васева, д
Технически отговорник: ц.сл. П. Пейчева
Анотация: Предназначен за работещи в системата на здравеопазването
Начало на обучението: 05.10.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: 7
74. ТЕМА НА КУРСА: ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ В WORD ЗА НАПРЕДНАЛИ.
База за провеждане „Централна лаборатория по информационно осигуряване и техническа
поддръжка”
Ръководител на обучението: инж. Г.Янчев, д
Технически отговорник: ц.сл. П. Пейчева
Анотация: Предназначен за работещи в системата на здравеопазването
Начало на обучението: 16.11.2015 г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
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Брой курсисти: 7
75. ТЕМА НА КУРСА: ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ И ОБРАБОТКА С
POWER POINT ЗА НАПРЕДНАЛИ.
База за провеждане: „Централна лаборатория по информационно осигуряване и техническа
поддръжка”
Ръководител на обучението: В. Васева, д
Технически отговорник: ц.сл. П. Пейчева
Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването
Начало на обучението: 11.01.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: 7
76. ТЕМА НА КУРСА: ЗАПОЗНАВАНЕ И РАБОТА С БИС.
База за провеждане: „Централна лаборатория по информационно осигуряване и техническа
поддръжка”
Ръководител на обучението: инж. Г. Янчев, д
Технически отговорник: ц. сл. П. Пейчева
Анотация: Курса е предназначен за медицински сестри и лекари
Начало на обучението: 21.03.2016 г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 30
Брой курсисти: 7
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ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Индивидуалното обучение във Военномедицинска академия е целогодишно по
предварително одобрени заявки по образец № 2 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.

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 токсикология
Клинична хематология
Кожни и венерически болести
Медицина на бедствените ситуации
Микробиология
Неврохирургия
Нервни болести
Нефрология
Образна диагностика
Обща клинична патология
Обща и онкологична гинекология
Орална, челюстна, лицево – челюстна и пластична хирургия
Ортопедия и травматология
Очни болести
Пневмология и фтизиатрия
Превантивна военна медицина
Психиатрия
Радиобиология
Ревматология
Социална медицина и здравен мениджмънт
Спешна медицина
Съдова хирургия
Трансфузионна хематология
Уши, нос, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури – първо ниво –
20 учебни дни
Абдоминална доплерова ехография – второ ниво – 20 учебни дни
Интервенционална абдоминална ехография – трето ниво – 60 учебни дни
Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – първо ниво – 60 учебни дни
Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво – 120 учебни дни
Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография и свързани интервенционални ендоскопски
процедури – трето ниво – 240 учебни дни
Чернодробна биопсия по метода на Менгини – 20 учебни дни

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
1.
2.
3.
4.

Ехография на щитовидна жлеза и шийна област - 30 учебни дни
Измерване на костна плътност / Остеодензитометрия / - 30 учебни дни
Лечение с помпа за инсулинова инфузия – 30 учебни дни
Постоянно мониториране на кръвните захари - 20 учебни дни

КАРДИОЛОГИЯ
1.
2.

Ехокардиография – фундаментално ниво – 20 учебни дни
Ехокардиография – експертно ниво – 60 учебни дни

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1.
2.

Приложение на цитогенетичните и молекулярните методи в клинично – лабораторната
диагностика на онкохематологичните заболявания – 30 учебни дни
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.
2.
3.
4.

Невросонология – 60 учебни дни
Клинична елекртоенцефалография – 60 учебни дни
Диагностика на автономната нервна система - 120 учебни дни
Клинична електромиография – 60 учебни дни

НЕВРОХИРУРГИЯ
1.

Невронавигация и интраоперативна невросонография – 30 учебни дни

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
1.

Мамография – 10 учебни дни

ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
1.
2.

Пункционна бъбречна биопсия – 4 нива по 15 учебни дни
Морфологича диагностика на заболяванията на маточната шийка – съвременна диагностична
цитология – първо ниво – 25 учебни дни

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
1.
2.

Ендопротезиране на стави – 30 учебни дни
Артроскопия – 30 учебни дни

ОЧНИ БОЛЕСТИ
1.
2.

Лазери в офталмологията – 30 учебни дни
А и В ехография офталмологията – 30 учебни дни
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ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
1.
2.

Флексибилна бронхоскопия – 40 учебни дни
Интервенционална бронхоскопия - 40 учебни дни

ПСИХИАТРИЯ
1.

Репетитивна транскраниална магнитна стимулация – 45 учебни дни

УРОЛОГИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ендоскопски и рентгенологични методи за изследване на отделителната система – уретроскопия,
цитоскопия, ретроградна уретропиелография, антеградна пиелоуретерография - 60 учебни дни
Трансректална биопсия на простатата под ултразвуков контрол – 30 учебни дни
Екстракорпорална литотрипсия (ESWL) на камъни в бъбрека и уретрата – 60 учебни дни
Пункционна бъбречна биопсия под ултразвуков контрол – 30 учебни дни
Продължителни бъбречно възстановителни терапии при многоорганна недостатъчност – 30
учебни дни
Плазмообмен и плазмоабсорбция. Показания и клинично приложение – 20 учебни дни

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
1.

Електродиагностика и електростимулация - 10 учебни дни

2. Основи на традиционната китайска медицина – рефлексогенни методи на лечение – три
модула по 10 учебни дни,
3. Фундаментални основи на лазерната медицина – въведение в лазерната терапия – първо
ниво - 10 учебни дни
ХИРУРГИЯ

Миниинвазивна ендокринна хирургия – 60 учебни дни
Трансанална ендоскопска микрохирургия – 60 учебни дни
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

1.
2.
3.

92

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВАРНА
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ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ЛЕКАРИ
I. КАТЕДРА „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, МОРСКА И ИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА”
1. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА МОРЕ
База за провеждане: Катедра „Анестезиология, морска и интензивна медицина”
Ръководител на обучението: доц. д-р Хр. Бозов, дм.
Технически отговорник: подполк.д-р Н. Шопов, дм.
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, професионалисти по здравни грижи, санитарни
инструктори, водолазни инструктори. Има за цел да запознае участниците с особеностите при оказване
на спешна медицинска помощ на море, като придобият теоретични знания и практически умения за
адекватно медицинско осигуряване на пострадали моряци. Успешно завършилите курса ще бъдат в
състояние да се включват ефективно в координирани схеми за медицинско обслужване на борда на
кораба и да окажат на болен или пострадал медицински грижи до пристигането на медицинско лице или
транспортирането на пострадалия.
Начало на обучението: 16.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 15
2. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА МОРСКАТА МЕДИЦИНА
База за провеждане: Катедра „Анестезиология, морска и интензивна медицина”
Ръководител на обучението: доц. д-р Хр. Бозов, дм
Технически отговорник: д-р М. Янева
Анотация: Лекари с интереси в областта на морската медицина. Цел на обучението е да създаде базова
подготовка и основни познания.
Начало на обучението: 14.03.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 5
3. ТЕМА НА КУРСА: ХИБЕРБАРНА ОКСИГЕНАЦИЯ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ
База за провеждане: Катедра „Анестезиология, морска и интензивна медицина”
Ръководител на обучението: доц. д-р Хр. Бозов, дм
Технически отговорник: д-р М. Янева
Анотация: Медицински лица с интереси в областта на морската медицина. Цел на обучението е да
представят съвременните тенденции в развитието на хипербарната оксигенация.
Начало на обучението: 02.11.2015г.
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Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 7

II. КАТЕДРА „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ”
4. ТЕМА НА КУРСА: БРОНХООБСТРУКТИВНИ БОЛЕСТИ – СЪВРЕМЕННА ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ И ЕКСПЕРТИЗА
База за провеждане: Катедра ''Вътрешни болести''
Ръководител на обучението: доц. д-р Й. Петев, дм
Технически отговорник: д-р П. Добрева -ординатор
Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички звена на гражданското и военното здравеопазване.
Целта на курса е да се представят проблемите на функционалната и клиничната диагностика и
експертизата на бронхообструктивните заболявания. Основната част на тематиката е насочена към
своевременното диагностициране,лечение и мониториране на тези заболявания посредством съвременни
методи. Това дава възможност курсистите да се запознаят с новите
диагностични
подходи,диференциалната диагностика,клиничния ход, лечението и експертизата на най-често
срещаните социално значими бронхообструктивни белодробни заболявания.
Начало на обучението: Индивидуално обучение по 2 седмици целогодишно по предварителна
заявка.
Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа
Кредитни точки: 62
Брой курсисти: до 3
5. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНФЕКЦИИТЕ ПРИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА
ЕНДОСКОПИЯ
База за провеждане: Катедра”Вътрешни болести”
Ръководител на обучението: доц. И. Въжаров, дм
Технически отговорник: д-р Я. Димитрова
Анотация на курса: Курса е предназначен за лекари от всички звена на гражданското и военното
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 резултата 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
Кредитни точки: 14
Брой курсисти: до 3
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III. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА,
АВИАЦИОННА И МОРСКА МЕДИЦИНА
6. 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. Л. Алексиев, дм
Технически отговорник: подп. д-р Н. Шопов, дм
Анотация: Програмата на курса е съобразена с темите, залегнали в STANAG 2122 „Изисквания към
медицинското обучение за оказване на първа помощ, основни хигиенни изисквания и помощ при
ситуации с масово пострадали“, STANAG 3204 „Авиомедицинска евакуация“, STANAG 3552 „Търсене и
спасяване. Бойно търсене и спасяване”. Курсът 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.
Участват военнослужещи от БА, без предварителна медицинска подготовка.
Начало на обучението: 18.04.2016г.
Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа
Кредитни точки: 32
Брой курсисти: 15
7. ТЕМА НА КУРСА: ОПЕРАТОР НА БАРОКАМЕРЕН КОМПЛЕКС
База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ
Ръководител на обучението: полк. доц. Л. Алексиев, дм
Технически отговорник: подп. д-р Н. Шопов дм
Анотация: При някои водолазни спускания декомпресията на водолазите се извършва в барокамера.
Такава е необходима при специалната подготовката на водолазите, както и за провеждане на лечение на
различни водолазни заболявания. В тази връзка процесът на обучение на водолазите специалисти за
работа с барокамера е съществено важен за правилното и безопасно експлоатиране на тези съоръжения.
Участват лекари без изисквания за специалност, професионалисти по здравни грижи, санитарни
инструктори, водолазни инструктори.
Начало на обучението: 04.04.2016г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 16
Брой курсисти: 10
8. ТЕМА НА КУРСА: ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ ВОДОЛАЗНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ
Ръководител на обучението: полк. доц. Л. Алексиев
Технически отговорник: подп. д-р Н. Шопов дм.
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Анотация на курса: Безопасното провеждане на водолазните спускания във военните формирования на
БА изисква добра теоретична и практическа подготовка на медицинския състав и водолазните
специалисти ангажирани с осъществяването на тази дейност. Липсата на достатъчно медицински кадри
във формированията, специалисти в областта на водолазната медицина, налага по-задълбочена
медицинска подготовка на водолазните инструктори, за да могат да оказват при нужда адекватна
медицинска помощ на пострадали водолази. Участват лекари без изисквания за специалност,
професионалисти по здравни грижи, санитарни инструктори, водолазни инструктори.
Начало на обучението: 21.03.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Кредитни точки: 24
Брой курсисти: 15

ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
I. КАТЕДРА „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, МОРСКА И ИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА”
1. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА МОРЕ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология, морска и интензивна медицина”
Ръководител на обучението: доц. д-р Хр. Бозов, дм
Технически отговорник: подполк. д-р Н. Шопов, дм
Аннотация: Курсът е предназначен за лекари, професионалисти по здравни грижи, санитарни
инструктори, водолазни инструктори. Курсът има за цел да запознае участниците с особеностите при
оказване на спешна медицинска помощ на море, като придобият теоретични знания и практически
умения за адекватно медицинско осигуряване на пострадали моряци. Успешно завършилите курса ще
бъдат в състояние да се включват ефективно в координирани схеми за медицинско обслужване на борда
на кораба и да окажат на болен или пострадал медицински грижи до пристигането на медицинско лице
или транспортирането на пострадалия.
Начало на обучението: 16.11.2015г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 15
2. ТЕМА НА КУРСА: ХИБЕРБАРНА ОКСИГЕНАЦИЯ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ.
База за провеждане: Катедра „Анестезиология, морска и интензивна медицина”
Ръководител на обучението: доц. д-р Хр. Бозов, дм
Технически отговорник: д-р М. Янева
Анотация: Медицински лица с интереси в областта на морската медицина. Цел на обучението е да
представят съвременните тенденции в развитието на хипербарната оксигенация.
Начало на обучението: 02.11.2015 г.
Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа
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Кредитни точки: 27
Брой курсисти: 7

II. ОТДЕЛЕНИЕ ПО „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ИМУНОЛОГИЯ”
3. ТЕМА НА КУРСА: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ХЕМАТОЛОГИЯТА И ХЕМОСТАЗАТА.
База за провеждане: Отделение „Клинична лаборатория и имунология”
Ръководител на обучението: д-р М. Йорданова
Технически отговорник: д-р Р. Ряхова.
Анотация: Курсът е предназначен за медицински лаборанти и медицински сестри от всички звена на
гражданското и военно здравеопазване. Целта на курса е запознаване с новостите в диагностиката и
мониторирането на хематологичните заболявания и нарушения в хемостазата.
Начало на обучението: 9.11.2015г.
Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа
Кредитни точки: 12
Брой курсисти: 8
4. ТЕМА НА КУРСА: ЛАБОРАТОРНАТА МЕДИЦИНА В ОСНОВАТА НА ДИАГНОСТИКАТА.
База за провеждане: Отделение „Клинична лаборатория и имунология”
Ръководител на обучението: д-р М. Йорданова
Технически отговорник: д-р Р. Ряхова.
Анотация: Курсът е предназначен за медицински лаборанти и медицински сестри от всички звена на
гражданското и военно здравеопазване. Целта на курса е запознаване с новостите и задачите, които
поставя диагностиката на редица заболявания пред лабораторната медицина, проблемите на
преданалитичния етап и влиянието, което оказват върху изследваните показатели. Основната част на
тематиката е насочена към съвременни методи за диагностика на редица заболявания, където ранната
диагноза и своевременна профилактика и лечение играят съществена роля за увеличаване
продължителността и качеството на живот на пациентите. Изисквания за постъпване на курсамед.сестри и мед.лаборанти с минимален трудов стаж 2 години.
Начало на обучението: 21.03.2016
Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 8

III. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА,
АВИАЦИОННА И МОРСКА МЕДИЦИНА
5. ТЕМА НА КУРСА: ОПЕРАТОР НА БАРОКАМЕРЕН КОМПЛЕКС.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ
Ръководител на обучението: полк. доц. Л. Алексиев, дм.
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Технически отговорник: подп. д-р Н. Шопов дм.
Анотация: При някои водолазни спускания декомпресията на водолазите се извършва в барокамера.
Такава е необходима при специалната подготовката на водолазите, както и за провеждане на лечение на
различни водолазни заболявания. В тази връзка процесът на обучение на водолазите специалисти за
работа с барокамера е съществено важен за правилното и безопасно експлоатиране на тези съоръжения.
Участват лекари без изисквания за специалност, професионалисти по здравни грижи, санитарни
инструктори, водолазни инструктори.
Начало на обучението: 04. 04. 2016г.
Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа
Кредитни точки: 18
Брой курсисти: 10
6. ТЕМА НА КУРСА: ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ ВОДОЛАЗНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ.
База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ
Ръководител на обучението: полк. доц. Л. Алексиев, дм.
Технически отговорник: подп. д-р Н. Шопов дм.
Анотация: Безопасното провеждане на водолазните спускания във военните формирования на БА
изисква добра теоретична и практическа подготовка на медицинския състав и водолазните специалисти
ангажирани с осъществяването на тази дейност. Липсата на достатъчно медицински кадри във
формированията, специалисти в областта на водолазната медицина, налага по-задълбочена медицинска
подготовка на водолазните инструктори, за да могат да оказват при нужда адекватна медицинска помощ
на пострадали водолази. Участват лекари без изисквания за специалност, професионалисти по здравни
грижи, санитарни инструктори, водолазни инструктори.
Начало на обучението: 21.03.2016г.
Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа
Кредитни точки: 26
Брой курсисти: 15
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Образец № 1

З А Я В ЛЕНИЕ
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:
………………………………………………………………………...........................................
/ трите имена/

…………………………………………………………………………………………………...
ЕГН.................................................................УИН............................................................................

/Районна колегия на БЛС./.........................................................................................................
Телефон за контакт……………………………………………………………………….……
Email:............................................................................................................................................
3. Месторабота:...........................................................................................................................
Адрес:...........................................................................................................................................
Призната специалност:...............................................................................................................

………..
/дата/

………………………………………..
/подпис на кандидата/
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Образец № 2

З А Я В ЛЕНИЕ
1. За ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:……………………….…………………………………
.......................................................................................................................................................
считано от.........................20........г., с продължителност от.….……………..учебни дни,
в катедра /клиника/лаборатория/ отделение/ ...........................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Данни на кандидата:
………………………………………………………………………...........................................
/ трите имена/

…………………………………………………………………………………………………...
ЕГН................................................................ УИН............................................................................

/Районна колегия на БЛС./.........................................................................................................
Телефон за контакт…………………………………………………………………….………
Email:...........................................................................................................................................
3. Месторабота:...........................................................................................................................
Адрес:..........................................................................................................................................
Призната специалност:………………………………………………………………………..

………………
/ дата /

……………….…………………
/подпис на кандидата/
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Образец № 3
ДО
НАЧАЛНИКА НА ВМА
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, дмн

ЗАЯВЛЕНИЕ
от
д-р...............................................................................................................................................................
Адрес:.........................................................................................................................................................
Месторабота:.............................................................................................................................................
Телефон:.............................................GSM………………………………………………………...…....
Email……………………………………………………………………………………………...………
УВАЖАЕМИ Г-Н НАЧАЛНИК,
Моля, за Вашето разрешение да проведа обучение за извършване на
високоспециализирана дейност в медицината по:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
база на обучение.....................................................................................................................................
срок от.................................учебни дни, считано от.......................................,
съгласно изискванията на учебната програма.
Прилагам следните документи:
Фотокопие от свидетелство за призната специалност.
Фотокопие от диплома за висше образование.

дата:..............................

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

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