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У К А З А Н И Я 

 

I. 

1. Ръководителите на здравните заведения изпращат до ВМА – София 

придружително писмо с обобщен списък на желаещите да се обучават 

служители, както и попълнените заявки за обучението им на адрес:         

гр. София 1606, ул. Г. Софийски № 3 - отдел „Учебна и научно-

изследователска дейност” и на електронна поща: kursove@vma.bg /за 

тематични курсове и индивидуално обучение/. Краен срок за подаване на 

заявленията - 20 юли 2016г. 

              * Списъкът по т.1 трябва да включва: трите имена, ЕГН, име и № на курса. 

2. Заявленията за участие в обученията, включени в план - разписанието 

/образец № 1, № 2, № 3 и № 4/ е необходимо да бъдат с ясно изписани 

имена, звание, научна степен, академична длъжност и /или др. 

3. Заявленията за обучение за придобиване на професионална квалификация 

по високоспециализирани дейности в здравеопазването /образец № 4/ 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 т. 3 кандидатстват лекари с призната специалност, 

изискваща се от съответната учебна програма.  

4. Одобрените за обучение кандидати от системата на МО се уведомяват по 

служебен път, а тези извън нея - получават уведомително писмо /на 

хартиен или електронен носител/ за включване в заявения курс с посочена 

информация, относно базата на обучение,  дата и час на явяване. 

5. В деня на започване на курса, одобрените кандидати задължително се 

регистрират в отдел „Учебна и научно-изследователска дейност” на 

Военномедицинска академия. 

 

 

mailto:kursove@vma.bg
mailto:vsd@vma.bg
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II. 

1. Висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите 

по здравни грижи, работещи в структурата на Военномедицинска 

академия и МО не заплащат обучението си. 

2. Висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите 

по здравни грижи, извън структурата на МО, заплащат обучението си, 

както следва: 

- тематични курсове: 

 Лекари – 15 лв./ учебен ден; 

 Професионалисти по здравни грижи – 12 лв./ учебен ден; 

 Немедицински специалисти - 10 лв./ учебен ден. 

- индивидуално обучение по определена специалност: 

 Лекари – 20 лв./ учебен ден; 

 Професионалисти по здравни грижи – 15 лв./ учебен ден; 

 Немедицински специалисти – 15 лв./ учебен ден. 

-  обучение за придобиване на професионална квалификация по 

високоспециализирани дейности в здравеопазването: 

 Лекари – 30 лв. / учебен ден. 

 

III. 

1. На завършилите тематични курсове и индивидуални обучения се издава 

„Удостоверение” от отдел „Учебна и научно-изследователска дейност” 

на Военномедицинска академия.  

2. На завършилите обучение по високоспециализирана дейност в 

здравеопазването се издава „Удостоверение за квалификация по 

високоспециализирана дейност в здравеопазването” от отдел 

„Учебна и научно-изследователска дейност” на Военномедицинска 

академия. 
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ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ЛЕКАРИ 

I. КАТЕДРА „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ” 

1.ТЕМА НА КУРСА: СЕПСИС. SIRS. СЕПТИЧЕН ШОК.  

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на обучението: доц. Ев. 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. Курсът е 

предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 25.05.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

2.ТЕМА НА КУРСА: РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ.  

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на обучението: доц. Н. Младенов, дмн 

Технически отговорник: д-р Сл. Асов 

Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и 

практически познания за видовете регионална анестезия и тяхното приложение в 

операционната. Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 08.02.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

3.ТЕМА НА КУРСА: КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ. 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на обучението: доц. Ев. Одисеева, дм 

Технически отговорник: д-р Сл. Асов 

Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и 

практически познания за провеждането на кардиопулмонална ресусцитация и 

принципите на основна поддръжка на живота. Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 23.02.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 
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4.ТЕМА НА КУРСА: ЕХОГРАФИЯ В ICU. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕХОГРАФСКА 

ТЕХНИКА ПРИ ЦЕНТРАЛНА ВЕНОЗНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ.  

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на обучението: доц. Ев. Одисеева, дм 

Технически отговорник: д-р Сл. 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. Курсът е предназначен 

за лекари. 

Начало на обучението: 09.03.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

5.ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В НЕВРОХИРУРГИЯТА - 

ДИАГНОСТИКА, ПОВЕДЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ. 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на обучението: доц. Ев. Одисеева, дм 

Технически отговорник: д-р Л. 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: 27.10.2016г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

6.ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ В АНЕСТЕЗИЯТА И ИНТЕНЗИВНОТО 

ЛЕЧЕНИЕ В НЕВРОХИРУРГИЯТА.  

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на обучението: доц. Ев. Одисеева, дм 

Технически отговорник: д-р Л. 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. Курсът е 

предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 13.10.2016г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 
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Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

7.ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ В ЖЛЪЧНО-

ЧЕРНОДРОБНАТА И ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ. 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на обучението: доц. Ев. 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 пакреатична хирургия, включително чернодробна трансплантация. 

Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 12.01.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

8.ТЕМА НА КУРСА: ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ.  

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на обучението: доц. Н. Младенов, дмн 

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. Курсът е 

предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 12.04.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

9.ТЕМА НА КУРСА: ОБЕМНОЗАМЕСТВАЩА ТЕРАПИЯ И 

ХЕМОТРАНСФУЗИЯ В РЕАНИМАЦИОННАТА ПРАКТИКА. 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на обучението: доц. Ев. 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. Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 18.05.2017г. 
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Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

10.ТЕМА НА КУРСА: ПОЛИТРАВМА – СОРТИРОВКА, ЛЕЧЕНИЕ И 

ТРАНСПОРТ. 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на обучението: доц. Н. Младенов, дмн 

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. Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 22.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

11.ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ НА АНЕСТЕЗИЯТА В ИНВАЗИВНАТА 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ONE-DAY SURGERY. 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на обучението: доц. Ев. 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. Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 24.11.2016г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

12.ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИЯ В ЛАПАРОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ – 

ОСОБЕНОСТИ И УСЛОЖНЕНИЯ. 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на обучението: доц. Ев. Одисеева, дм 

Технически отговорник: д-р М. 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. Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 10.11.2016г. 
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Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

13.ТЕМА НА КУРСА: МОЗЪЧНА СМЪРТ. ДОНОРСТВО, КОНДИЦИОНИРАНЕ 

НА ПОТЕНЦИАЛЕН ДОНОР.  

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на обучението: доц. Ев. Одисеева, дм 

Технически отговорник: д-р Сл. Асов 

Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и 

практически познания за диагностициране и поведение при мозъчна смърт. 

Кондициониране на потенциален донор. Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 12.12.2016г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-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: Повишаване на квалификацията на лекарите от поделенията на Българската 

армия и лекарите от цивилната здравна мрежа в областта на спешните състояния при 

хирургични заболявания. 

Начало на обучението: 03.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-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, дм 

Анотация: Повишаване квалификацията на лекарите от поделенията на Българската 

армия и лекарите от цивилната здравна мрежа в областта на спешните състояния при 

хирургични заболявания. 
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Начало на обучението: 10.10.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часa 

Брой курсисти: 5 

16.ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В КОЛОПРОКТОЛОГИЯТА. 

База за обучение: Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия” 

Ръководител на обучението: доц. Цв. Панов, дм 

Технически отговорник: доц. К. Кьосев, дм 

Анотация: Повишаване квалификацията на лекарите от поделенията на Българската 

армия и цивилната мрежа и специализиращите в специалност „Хирургия” в областта на 

съвременните аспекти в колопроктологията. 

Начало на обучението: 14.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часa 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-5 

17.ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В КАРДИОЛОГИЯТА.  

База за провеждане: Клиника „Спешна терапия” 

Ръководител на обучението: доц. Ив. 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. Курсът е 

предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 17.04.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

18.ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Клиника „Спешна терапия” 

Ръководител на обучението: д-р Хр. 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. Курсът е предназначен за 

лекари. 

Начало на обучението: 14.11.2016г. 
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Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

19.ТЕМА НА КУРСА: РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ НА 

СЪРДЕЧНАТА ДЕЙНОСТ. 

База за провеждане: Клиника „Спешна терапия” 

Ръководител на обучението: доц. Ив. 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. Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 12.12.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

III. КАТЕДРА „ХИРУРГИЯ” 

20.ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА ЛАПАРОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ. 

База за обучение: Клиника „Ендоскопска, Ендокринна хирургия и 

Колопроктология” 

Ръководител на обучението: полк. проф. д-р В. Мутафчийски, дмн 

Технически отговорник: д-р В. Кьосев 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по „Хирургия” 

или специализанти по „Хирургия”. 

Начало на обучението: 24.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часa 

Брой курсисти: 5 

21.ТЕМА НА КУРСА: ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО 

И РЕКТУМА.  

База за обучение: Клиника „Ендоскопска, Ендокринна хирургия и 

Колопроктология” 

Ръководител на обучението: полк. проф. д-р В. Мутафчийски, дмн 

Технически отговорник: полк. доц. д-р Пл. Иванов, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по „Хирургия”, 

завършен курс „Основи на лапароскопската хирургия“. 
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Начало на обучението: 20.02.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: до 5 

22.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. проф. 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: 21.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: до 5 

23.ТЕМА НА КУРСА: ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА СТОМАХА.  

База за обучение: Клиника “Ендоскопска, Ендокринна хирургия и 

Колопроктология” 

Ръководител на обучението: полк. проф. д-р В. Мутафчийски, дмн 

Технически отговорник: доц. д-р К. Василев, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по “Хирургия”, 

завършен курс „Основи на лапароскопската хирургия“. 

Начало на обучението: 13.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 5 

24.ТЕМА НА КУРСА: ВИДЕОТОРАКОСКОПСКА И МЕДИАСТИНОСКОПСКА 

ХИРУРГИЯ. 

База за провеждане: Клиника „Гръдна хирургия” 

Ръководител на обучението: проф. Д. Йорданов, дм 

Отговорник: ас. д-р Бадаров 

Технически отговорник: ст. м.с. Л. Николова 

Анотация: Курсът е предназначен за специализанти по гръдна хирургия. 

Начало на обучението: 10.10.2016г. 
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Продължителност: 10 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-3 

25.ТЕМА НА КУРСА: ХИРУРГИЧНА ТАКТИКА ПРИ ВИСОКОРИСКОВИ 

ЖЕНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА. 

База за провеждане: Клиника „Гръдна хирургия”  

Ръководител на обучението: проф. д-р Г. Байчев, дм 

Технически отговорник: ст. м. с. Л. Николова 

Анотация: Поведението при високорисковите жени за развитие на рак 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 развитие на рак на гърдата.  

Начало на обучението: 20.10.2016г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 14 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

IV. КАТЕДРА „ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И 

РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ” 

26.ТЕМА НА КУРСА: ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА КОЛЯННА СТАВА. 

База за провеждане: Катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна 

хирургия” 

Ръководител на обучението: доц. Н. Цачев 

Технически отговорник: д-р Д. Костов 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност “Ортопедия и 

травматология”. 

Начало на обучението: 15.05.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа 

Брой курсисти: 3 

27.ТЕМА НА КУРСА: УНИКОНДИЛНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА КОЛЯННА 

СТАВА. 

База за провеждане: Катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна 

хирургия” 

Ръководител на обучението: д-р Вл. Стефанов 
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Технически отговорник: д-р Д. Костов 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност “Ортопедия и 

травматология”. 

Начало на обучението: 12.09.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа 

Брой курсисти: 3 

28.ТЕМА НА КУРСА: АРТРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА РАМЕННАТА 

НЕСТАБИЛНОСТ.  

База за провеждане: Клиника „Артроскопска травматология” 

Ръководител на обучението: доц. Вл. Русимов, дм 

Технически отговорник: д-р Вл. Стефанов 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност “Ортопедия и 

травматология” 

Начало на обучението: 07.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа 

Брой курсисти: 3 

29.ТЕМА НА КУРСА: АРТРОСКОПСКИ АСИСТИРАНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ПРЕДНА КРЪСТНА ВРЪЗКА. 

База за провеждане: Клиника „Артроскопска травматология” 

Ръководител на обучението: доц. Вл. Русимов, дм 

Технически отговорник: д-р Вл. Стефанов 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност “Ортопедия и 

травматология”. 

Начало на обучението: 09.01.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа 

Брой курсисти: 3 

30.ТЕМА НА КУРСА: ИЗГАРЯНИЯ – ВИДОВЕ И ПЪРВА ПОМОЩ. 

База за провеждане: Отделение „Пластична хирургия и изгаряния” 

Ръководител на обучението: доц. Вл. Василев, дм 

Технически отговорник: д-р Хр. Лозанов, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари.  
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Начало на обучението: 12.09.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

31.ТЕМА НА КУРСА: ИЗГАРЯНИЯ – КОНСЕРВАТИВНО И ХИРУРГИЧНО 

ЛЕЧЕНИЕ.  

База за провеждане: Отделение „Пластична хирургия и изгаряния” 

Ръководител на обучението: доц. Вл. Василев, дм 

Технически отговорник: д-р Хр. Лозанов, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението:26.09.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

32.ТЕМА НА КУРСА: ТРУДНОЗАЗДРАВЯВАЩИ МЕКОТЪКАННИ ДЕФЕКТИ. 

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ.  

База за провеждане: Отделение „Пластична хирургия и изгаряния” 

Ръководител на обучението: доц. Вл. Василев, дм 

Технически отговорник: д-р Хр. Лозанов, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 17.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

33.ТЕМА НА КУРСА: ЦИКАТРИКСИ И КОЖНИ КОНТРАКТУРИ. 

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ. 

База за провеждане: Отделение „Пластична хирургия и изгаряния” 

Ръководител на обучението: доц. Вл. Василев, дм 

Технически отговорник: д-р Хр. Лозанов, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 14.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 
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34.ТЕМА НА КУРСА: ЛАЗЕРИ – ПРИЛОЖЕНИЕ В ДЕНТАЛНАТА 

МЕДИЦИНА. 

База за провеждане: Отделение „ОЧЛЧХ” 

Ръководител на обучението: д-р Ст. Митов 

Технически отговорник: д-р Д. Александров 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари и лекари по дентална медицина. 

Начало на обучението: 27.02.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 9 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-7 

V. КАТЕДРА „УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ” 

35.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: Катедра „Урология и нефрология” 

Ръководител на курса: проф. Ил. 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.  

Начало на обучението: 12.09.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 3 

36.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: Катедра „Урология и нефрология” 

Ръководител на курса: проф. Ил. Салтиров, дмн 

Технически отговорник: д-р Кр. 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. 
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Начало на обучението: 07.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 3 

37.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: Катедра „Урология и нефрология” 

Ръководител на курса: проф. Ил. 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 

Начало на обучението: 21.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 3 

38.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: Катедра „Урология и нефрология” 

Ръководител на курса: проф. Ил. Салтиров, дмн; проф. С. Николов, дм 

Технически отговорник: д-р Д. Драгиев; д-р Кр. 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. 

Начало на обучението: 06.02.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 3 

39.ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ НА 

ГЛОМЕРУЛОПАТИИ (Гломерулопатии. Диагноза, клиника и лечение-медикаментозна 

терапия, плазмообмен и плазмаимуносорбция.). 

База за провеждане: Катедра „Урология и нефрология”, Отделение „Нефрология” 
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Ръководител на курса: д-р С. Василев; доц. Вл. 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. 

Начало на обучението: 03.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

40.ТЕМА НА КУРСА: ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С 

ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (Диализно лечение при пациенти с 

терминална бъбречна недостатъчност). 

База за обучение: Катедра „Урология и нефрология”, Отделение „Хемодиализа” 

Ръководител на курса: д-р Ст. Василев; доц. Вл. 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 

Начало на обучението: 14.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

VI. КАТЕДРА „НЕРВНИ БОЛЕСТИ И НЕВРОХИРУРГИЯ” 

41.ТЕМА НА КУРСА: МС – СЪВРЕМЕННИ ПАТОГЕНЕТИЧНИ СХВАЩАНИЯ 

ЗА БОЛЕСТТА И ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ. 

База за обучение: Клиника „Нервни болести” 

Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Кр. Генов, дмн 

Технически отговорник: д-р М. Димитрова 

Анотация: Запознаване на лекарите с новостите по отношение на патогенезата и 

съвременното лечение на множествена склероза. 

Начало на обучението: 13.03.2017г.  

Продължителност: 3 учебни дни, 12 учебни часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 
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42.ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОПЕРАТИВНОТО 

ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНИ АНЕВРИЗМИ. 

База за обучение: Клиника „Неврохирургия” 

Ръководител на обучението: д-р И. Тодоров  

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: 07.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часa 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-5 

43.ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ. 

База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на нервната система” 

База за обучение: проф. д-р Ек.Титянова, дмн 

Технически отговорник: д-р П. Попов 

Анотация: Участват лекари с придобита специалност по „Неврология”, 

специализиращи ВСД „Клинична електроенцефалография”, специализанти по „Нервни 

болести”, „Неврохирургия”. 

Начало на обучението: 16.11.2016г. и 13.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часa 

Брой курсисти: 10 

44.ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ.  

База за обучение: Клиника „Функционална диагностика на нервната система” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Ек. Титянова, дмн 

Технически отговорник: д-р Р. Димова 

Анотация: Участват лекари с придобита специалност по „Неврология”, 

специализиращи ВСД „Клинична електромиография”, специализанти по „Нервни 

болести”, „Неврохирургия”. 

Начало на обучението: 23.11.2016г. и 20.03.2017г. 
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Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часa 

Брой курсисти: 10 

45.ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИЧНА НЕВРОСОНОЛОГИЯ.  

База за обучение: Клиника „Функционална диагностика на нервната система” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Ек. Титянова, дмн 

Технически отговорник: д-р С. Каракънева 

Анотация: Участват лекари с придобита специалност по „Неврология”, 

специализиращи ВСД „Невросонология”, специализанти по „Нервни болести”, 

„Неврохирургия”, „Кардиология”. 

Начало на обучението: 26.02.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часa 

Брой курсисти: 10 

46.ТЕМА НА КУРСА: ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА НЕВРОСОНОЛОГИЯТА.  

База за обучение: Клиника „Функционална диагностика на нервната система” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Ек. Титянова, дмн 

Технически отговорник: д-р С. Каракънева 

Анотация: Участват лекари с придобита специалност по „Неврология”, 

специализиращи ВСД „Невросонология”, специализанти по „Нервни болести”, 

„Неврохирургия”, „Кардиология”.  

Начало на обучението: 30.11.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часa 

Брой курсисти: 10 

VII. КЛИНИКА „ОБЩА И ОНКОЛОГИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ” 

47.ТЕМА НА КУРСА: ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ.  

База за обучение: Клиника „Обща и онкологична гинекология” 

Ръководител на обучението: доц. д-р Ст. Ковачев, дм 

Технически отговорник: д-р Ан. Гановска 

Анотация: За лекари със специалност „Акушерство и гинекология” 

Начало на обучението: 21.11.2016г. 
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Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часa 

Брой курсисти: 3 

48.ТЕМА НА КУРСА: ОПЕРАТИВНА ГИНЕКОЛОГИЯ.  

База за обучение: „Обща и онкологична гинекология '' 

Ръководител на обучението: доц. д-р Ст. Ковачев, дм 

Технически отговорник: д-р Ан. Гановска 

Анотация: За лекари със специалност „Акушерство и гинекология”. 

Начало на обучението: 03.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часa 

Брой курсисти: 3 

49.ТЕМА НА КУРСА: КОЛПОСКОПИЯ. 

База за обучение: „Обща и онкологична гинекология '' 

Ръководител на обучението: доц. д-р Ст. Ковачев, дм 

Технически отговорник: д-р Ан. Гановска 

Анотация: За лекари със специалност „Акушерство и гинекология” 

Начало на обучението: 23.01.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: 3 

VIII. КЛИНИКА „УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ” 

50.ТЕМА НА КУРСА: ПРАКТИЧЕСКА АУДИОЛОГИЯ. 

База за обучение: Клиника „Ушни, носни и гърлени болести” 

Ръководител на обучението: д-р Д. Дончев 

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: 06.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа 

Брой курсисти: 5 
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51.ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА ФОНИАТРИЯТА. 

База за обучение: Клиника „Ушни, носни и гърлени болести” 

Ръководител на обучението: доц. Л. Друмева, дм 

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: 20.03.2017г. 

Продължителност: 10 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 5 

IX. КЛИНИКА „ОЧНИ БОЛЕСТИ” 

52.ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА ФАКОХИРУРГИЯТА С УЛТРАЗВУК. 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ФАКОЕМУЛСИФИКАЦИЯ. Wet Lab. 

База за обучение: Клиника “Очни Болести” 

Ръководител на обучението: проф. Л. Войнов, дм 

Технически отговорник: доц. Г. Йорданов, дм; д-р Хр. Видинова, дм 

Анотация: Предназначен за курсисти с придобита специалност „Очни болести” или 

специализанти след втората година от обучението им. 

Начало на обучението: 30.01.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

53.ТЕМА НА КУРСА: ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ ГЛАУКОМИ – 

ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ. 

База за обучение: Клиника “Очни Болести” 

Ръководител на обучението: проф. Л. Войнов, дм 

Технически отговорник:  доц. Г. Йорданов, дм; д-р Хр. Видинова, дм 

Анотация: Предназначен за курсисти с придобита специалност „Очни болести” или 

специализанти след втората година от обучението им. 

Начало на обучението: 27.02.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 
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54.ТЕМА НА КУРСА: ПРИНЦИПИ НА ЛАЗЕРТЕРАПИЯТА В 

ОФТАЛМОЛОГИЯТА. ЛАЗЕРИ ПРИ ПЕРИФЕРНИ ДЕГЕНЕРАЦИИ И 

ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ. 

База за обучение: Клиника “Очни Болести” 

Ръководител на обучението: проф. Л. Войнов, дм 

Технически отговорник: д-р Хр. Видинов, дм; доц. Г. Йорданов, дм 

Анотация: Предназначен за курсисти с придобита специалност „Очни болести” или 

специализанти след втората година от обучението им. 

Начало на обучението: 10.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

X. КАТЕДРА „ПНЕВМОЛОГИЯ, ФТИЗИАТРИЯ, 

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА” 

55.ТЕМА НА КУРСА: ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЩИТОВИДНАТА 

ЖЛЕЗА – ЗНАЧЕНИЕ, СЪВРЕМЕННО ПРИЛОЖЕНИЕ. 

База на провеждане: Клиника „Ендокринология и болести на обмяната” 

Ръководител на обучението: проф. И. Даскалова, дмн 

Технически отговорник: ст. лейт. д-р Ц. Тотомирова 

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: 08.02.2016г 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-8 

56.ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН 

ДИАБЕТ. 

База на провеждане: Клиника „Ендокринология и болести на обмяната” 

Ръководител на обучението: проф. Ив. Даскалова, дмн 

Технически отговорник: подп. Ан. Ангелов 

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: 05.10.2016г. 
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Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-8 

57.ТЕМА НА КУРСА: ЗАБОЛЯВАНЕ НА НАДБЪБРЕЧНАТА ЖЛЕЗА. 

База на провеждане: Клиника „Ендокринология и болести на обмяната” 

Ръководител на обучението: проф. Ив. Даскалова, дмн 

Технически отговорник: д-р С. Пашкунова 

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: 07.12.2016г 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-8 

58.ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИИ НА ДОЛНИТЕ 

ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА.  

База за обучение: Клиника „Пневмология и фтизиатрия” 

Ръководител на обучението: проф. К. Костов, дм 

Технически отговорник: д-р М. Енчева 

Анотация: Инфекциите на долните дихателни пътища заемат едно от първите места по 

честота сред общата заболеваемост на населението. Те са една от водещите причини за 

чести и продължителни отсъствия от работа поради временна неработоспособност. 

Често са съпътствани от сериозни и в някои случаи опасни за живота усложнения. 

Целта на курса е да се запознаят участниците с новостите в ръководствата за диагноза и 

лечение на инфекциите на долните дихателни пътища и с профилактиката на 

усложненията им. Курсът е предназначен за лекари от доболничната помощ. 

Начало на обучението: 26.09.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум 5 

59.ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЕКЗАЦЕРБАЦИИТЕ НА 

ОБСТРУКТИВНИТЕ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ ХОББ И АСТМА.  

База за провеждане: Клиника „Пневмология и фтизиатрия” 

Ръководител на обучението: проф. К. Костов, дм 

Технически отговорник: д-р М. Енчева 

Анотация: Екзацербациите на ХОББ и астма влошават протичането им, ускоряват спада 

на белодробната функция и влошават качеството на живот на болните. Целта на курса е 
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да се запознаят участниците с новостите в диагностицирането на екзацербациите, 

тяхното лечение и профилактика. Курсът е предназначен за лекари от доболничната 

помощ. 

Начало на обучението: 20.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум 5 

XI. КАТЕДРА „КАРДИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ” 

60.ТЕМА НА КУРСА: МЕДИКАМЕНТОЗНИ И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИ 

ПОДХОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ НАРУШЕНИЯ НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ  

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия” 

Ръководител: доц. К. Рамшев, дм 

Технически отговорник: д-р С. Дакова 

Анотация: Предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни болести”, 

„Кардиология”, „Спешна медицина”. 

Начало на обучението: 24.10.2016г.  

Продължителност: 5 работни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-6 

61.ТЕМА НА КУРСА: ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. 

КАРДИОГЕНЕН ШОК. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия” 

Ръководител: доц. К. Рамшев, дм 

Технически отговорник: д-р С. Дакова 

Анотация: Предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни болести”, 

„Кардиология”, „Спешна медицина”. 

Начало на обучението: 07.11.2016г. 

Продължителност: 5 работни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-7 

62.ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ АЛГОРИТМИ ЗА 

КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ. BLS и ALS. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия” 

Ръководител: доц. К. Рамшев, дм 

Технически отговорник: д-р С. Дакова 
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Анотация: Предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни болести”, 

„Кардиология”, „Спешна медицина”. 

Начало на обучението: 21.11.2016г. 

Продължителност: 5 работни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-7 

63.ТЕМА НА КУРСА: БЕЛОДРОБНА ТРОМБОЕМБОЛИЯ. ЛЕЧЕНИЕ И 

ПРОФИЛАКТИКА. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия” 

Ръководител: доц. К. Рамшев, дм 

Технически отговорник: д-р К. Фералиев 

Анотация: Предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни болести”, 

„Кардиология”, „Спешна медицина”. 

Начало на обучението: 05.12.2016г. 

Продължителност: 5 работни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-7 

64.ТЕМА НА КУРСА:ОСТРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦНС. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия” 

Ръководител: доц. К. Рамшев, дм 

Технически отговорник: д-р Я. Христов, дмн 

Анотация: Предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни болести”, 

„Кардиология”, „Спешна медицина”, „Неврология”. 

Начало на обучението: 12.12.2016г. 

Продължителност: 4 работни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-7 

65.ТЕМА НА КУРСА: ТРОМБОЛИТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРИ 

ИСХЕМИЧНИ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия” 

Ръководител: доц. К. Рамшев, дм 

Технически отговорник: д-р Я. Христов, дмн 

Анотация: Предназначен за лекари с придобита специалност „Вътрешни болести”, 

„Кардиология”, „Спешна медицина”, „Неврология”. 

Начало на обучението: 09.01.2017г. 
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Продължителност: 3 работни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-7 

66.ТЕМА НА КУРСА: СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – 

РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ И НОВОСТИ В МЕДИКАМЕНТОЗНИТЕ 

ПОДХОДИ.  

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия” 

Ръководител: доц. К. Рамшев, дм 

Технически отговорник: д-р Н. Рамшев 

Анотация: Лекари с придобита специалност „Вътрешни болести”, „Кардиология”, 

„Спешна медицина”, „Неврология”. 

Начало на обучението: 23.01.2017г.  

Продължителност: 4 работни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-7 

67.ТЕМА НА КУРСА: БАЗИСЕН КУРС ПО ЕХОКАРДИОГРАФИЯ.  

База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на сърдечно-съдовата 

система” 

Ръководител на обучението: доц. Пл. Петровски,дм 

Технически отговорник: д-р Свиленов 

Анотация: Предназначен за лекари с 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: 01.10.2016г., 01.12.2016г., 01.02.2017г. и 01.04.2017г. 

Продължителност: 20 учебни дни, 120 академични часа 

Брой курсисти: 3 

68.ТЕМА НА КУРСА: ПРОВЕЖДАНЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ХОЛТЕР-ЕКГ, 

ХОЛТЕР-АН, ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ И ТРЕДМИЛ СТРЕС-ТЕСТ. 

База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на сърдечно-съдовата 

система” 

Ръководител на обучението: доц. Пл. Петровски, дм 

Технически отговорник: д-р Свиленов 
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Анотация: Предназначен за лекари с 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: 01.10.2016г., 01.12.2016г., 01.02.2017г. и 01.04.2017г. 

Продължителност: 10 учебни дни, 50 академични часа 

Брой курсисти: 3 

69.ТЕМА НА КУРСА:ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦИЯ НА ST 

СЕГМЕНТА – СЪВРЕМЕННО ПОВЕДЕНИЕ. 

База за провеждане: Клиника “Kардиология” 

Ръководител на обучението: доц. Д. Гочев, дм 

Технически отговорник: д-р Ал. Александров 

Анотация: Изисквания към кандидатите за включване в курса: лекари с придобита 

специалност по вътрешни болести, кардиология или обща медицина, специализанти 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: 05.10.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа. 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

70.ТЕМА НА КУРСА: ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. 

ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНАТА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. 

База за провеждане: Клиника “Kардиология” 

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, специализанти 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 сърдечно-съдовия 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: 02.11.2016г. 
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Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

71.ТЕМА НА КУРСА: ПЕРИОПЕРАТИВНА ОЦЕНКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ 

НЕСЪРДЕЧНИ ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ. 

База за провеждане: Клиника “Kардиология” 

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, специализанти 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: 30.11.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

72.ТЕМА НА КУРСА: АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ – СЪВРЕМЕННИ 

ПОДХОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ. 

База за провеждане: Клиника “Kардиология” 

Ръководител на обучението: доц. Д. Гочев, дм 

Технически отговорник: д-р Ал. Александров 

Анотация: Изисквания към кандидатите за включване в курса: лекари с придобита 

специалност по вътрешни болести, кардиология или обща медицина, специализанти 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 социално-значими заболявания. Усложненията на 

нелекуваната артериална хипертония са основна причина за смъртност и 

инвалидизация. 

Начало на обучението: 11.01.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

73.ТЕМА НА КУРСА: БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ – ДИАГНОЗА, 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ. 

База за провеждане: Клиника “Kардиология” 

Ръководител на обучението: доц. Д. Гочев, дм 
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Технически отговорник: д-р Ал. Александров 

Анотация: Изисквания към кандидатите за включване в курса: лекари с придобита 

специалност по вътрешни болести, кардиология, пулмология или обща медицина, 

специализанти по вътрешни болести, кардиология, пулмология или обща медицина. 

Цел на обучението: повишаване на теоретичната и практическа подготовка на лекарите. 

Устанояването на причините за развитие на белодробната хипертония има съществено 

значение за последващото лечение и за определяне на прогноза на тези пациенти. 

Начало на обучението: 01.02.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

74.ТЕМА НА КУРСА: БЕЛОДРОБНА ТРОМБОЕМБОЛИЯ. 

База за провеждане: Клиника “Kардиология” 

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, 

специализанти 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: 15.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

75.ТЕМА НА КУРСА: ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ – СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ. 

База за провеждане: Клиника “Kардиология” 

Ръководител на обучението: доц. Д. Гочев, дм 

Технически отговорник: д-р Л. Демиревска 

Анотация на курса: Изисквания към кандидатите за включване в курса: лекари с 

придобита специалност по вътрешни болести, кардиология или обща медицина, 

специализанти 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: 10.05.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 
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Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

XII. КАТЕДРА „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ЧЕРНОДРОБНО-

ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ” 

76.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 Ив. Такоров, дм 

Анотация: В рамките на курса 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 на уменията на курсистите. 

Начало на обучението: 07.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-7 

77.ТЕМА НА КУРСА: ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА 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 подробно хирургичните аспекти на 

анатомията на хепатобилиарната система и панкреаса, съвременните методи за 

диагностика при отделните заболявания, хирургичното поведение при основните 

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: 14.11.2016г. 

Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-7 

78.ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПАНКРЕАСА. 

База за провеждане: Клиника “Гастроентерология” 
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Ръководител на обучението: проф. Д. Таков, дм 

Технически отговорник: д-р Ив. Сираков, дм 

Анотация: В курса имат право да участват лекари, завършили медицина и специалисти 

по обща медицина и вътрешни болести. Целта на курса е теоретично представяне на 

диагностичните критерии, видовете лечение и профилактиката на най-често срещаните 

заболявания на панкреаса. 

Начало на обучението: 03.04.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

79.ТЕМА НА КУРСА: ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГОРНИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН 

ТРАКТ - АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ. 

База за провеждане: Клиника “Гастроентерология” 

Ръководител на обучението: проф. Д. Таков, дм 

Технически отговорник: д-р Ал. Кацаров, дм 

Анотация: В курса имат право да участват лекари, завършили медицина и специалисти 

по обща медицина и вътрешни болести. Целта на курса е теоретично представяне на 

диагностичните критерии, видовете лечение и профилактиката на най-често срещаните 

заболявания на горния отдел на ГИТ. 

Начало на обучението: 20.02.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

80.ТЕМА НА КУРСА: ХРОНИЧНИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 

ЧЕРВАТА. 

База за провеждане: Клиника “Гастроентерология” 

Ръководител на обучението: проф. Д. Таков, дм 

Технически отговорник: д-р Д. Стоянова 

Анотация: В курса имат право да участват лекари, завършили медицина и специалисти 

по обща медицина и вътрешни болести. Целта на курса е теоретично представяне на 

диагностичните критерии, диференциалната диагноза и лечебните подходи при 

пациенти с хронични възпалителни заболявания на червата. 

Начало на обучението: 08.02.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 
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81.ТЕМА НА КУРСА: ХРОНИЧНИ И ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ – ДИАГНОСТИКА 

И ЛЕЧЕНИЕ. 

База за провеждане: Клиника “Гастроентерология” 

Ръководител на обучението: проф. К. Кацаров, дмн 

Технически отговорник: д-р М. Симонова, дм 

Анотация: В курса имат право да участват лекари, завършили медицина и специалисти 

по обща медицина и вътрешни болести. Целта на курса е теоретично представяне на 

диагностичните критерии, видовете лечение и профилактиката на хроничните 

хепатити. 

Начало на обучението: 20.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

82.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 З. Дунков, дм 

Анотация: В курса имат право да участват лекари, завършили медицина и специалисти 

по обща медицина и вътрешни болести. Целта на курса е теоретично представяне на 

диагностичните критерии, видовете лечение и профилактиката на най-често срещаните 

заболявания на хепато-билиарната система. 

Начало на обучението: 06.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

83.ТЕМА НА КУРСА: ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ – ПОКАЗАНИЯ, 

ПОДГОТОВКА И АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕДОПЕРАТИВНИЯ 

ПЕРИОД. 

База за провеждане: Клиника “Гастроентерология” 

Ръководител на обучението: проф. К. Кацаров, дмн 

Технически отговорник: д-р Ал. Кацаров, дм 

Анотация: В курса имат право да участват лекари, завършили медицина и специалисти 

по обща медицина и вътрешни болести. Целта на курса е теоретично запознаване с 

подбора на донори, подготовката за трансплантация на пациентите с хронични 

чернодробни заболявания и поведението в предоперативния период. 
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Начало на обучението: 15.05.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

84.ТЕМА НА КУРСА: ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ-ПРОСЛЕДЯВАНЕ 

И ЛЕЧЕНИЕ В СЛЕДОПЕРАТИВНИЯ ПЕРИОД. 

База за провеждане: Клиника “Гастроентерология” 

Ръководител на обучението: проф. К. Кацаров, дмн 

Технически отговорник: д-р М. Симонова, дм 

Анотация: В курса имат право да участват лекари, завършили медицина и специалисти 

по обща медицина и вътрешни болести. Целта на курса е теоретично представяне на 

проследяването и постоперативното лечение при пациенти след чернодробна 

трансплантация. 

Начало на обучението: 24.04.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

XIII. КАТЕДРА „ХЕМАТОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ, 

РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА, РАДИОБИОЛОГИЯ И 

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА” 

85.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: проф. Юл. Райнов, дм 

Технически отговорник: ас. д-р Н. Петкова 

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: първата седмица на м. октомври 2016г. и м. април 2017г 

Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа  

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 семейни лекари от страната 
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86.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: Научноизследователска лаборатория по радиационна защита 

на КХМОРЗРБНМ  

Ръководител на обучението: проф. М. Аляков, дм 

Технически отговорник: д-р В. Рангелов. 

Анотация: Курсът е предназначен за висш медицински и не медицински 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: 07.11.2016г., 13.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа  

Брой курсисти: минимум-5, максимум-7 

87.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: Научноизследователска лаборатория по радиационна защита 

на КХМОРЗРБНМ . 

Ръководител на обучението: проф. М. Аляков, дм. 

Технически отговорник: д-р В. Рангелов. 

Анотация: Курсът е предназначен за рентгенови лаборанти и медицински лаборанти, 

работещи 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: 14.11.2016г. и 06.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 16 академични часа.  

Брой курсисти: минимум-5, максимум-7 

88.ТЕМА НА КУРСА: ЛЕКАРСТВЕНО ПРОТИВОТУМОРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 

БОЛНИ СЪС СОЛИДНИ ТУМОРИ – ПЪРВА ЧАСТ - най-чести туморни 

локализации. 

База за провеждане: Отделение по медицинска онкология. 

Ръководител на обучението: доц. Ж. Михайлова, дм. 
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Технически отговорник: д-р Д. Петкова, дм 

Анотация: Теоретична основа на лекарственото противотуморно лечение при болни с 

различни туморни локализации. Разглеждат се принципите и настоящите стандарти за 

лекарствено лечение /химиотерапия, хормонотерапия, таргетна терапия, имунотерапия/ 

при болни със солидни тумори.  

Начало на обучението: 06.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа.  

Брой курсисти: минимум-3, максимум-15 

89.ТЕМА НА КУРСА: ЛЕКАРСТВЕНО ПРОТИВОТУМОРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 

БОЛНИ СЪС СОЛИДНИ ТУМОРИ – ВТОРА ЧАСТ - редки туморни 

локализации. 

База за провеждане: Отделение по медицинска онкология. 

Ръководител на обучението: доц. Ж. Михайлова, дм. 

Технически отговорник: д-р В. Петрова, дм; д-р В. Мегданова, дм 

Анотация: Теоретична основа на лекарственото противотуморно лечение при болни с 

различни туморни локализации. Разглеждат се принципите и настоящите стандарти за 

лекарствено лечение /химиотерапия, хормонотерапия, таргетна терапия, имунотерапия/ 

при болни със солидни тумори.  

Начало на обучението: 03.04.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа.  

Брой курсисти: минимум-3, максимум-15 

XIV. КЛИНИКА „ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ” 

90.ТЕМА НА КУРСА: ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ 

НА КОЖАТА – СЪВРЕМЕННА ДИАГНОСТИКА И МЕТОДИ ЗА ХИРУРГИЧНО 

И ЛАЗЕРНО ЛЕЧЕНИЕ.  

База за провеждане: Клиника „Дерматология и венерология”  

Ръководител на обучението: д-р В. Кантарджиев 

Технически отговорник: д-р В. Матеева 

Анотация: Курсът е насочен към лекари, които в практиката си се срещат със случаи на 

кожни тумори и цели повишаване на тяхната квалификацията относно ранната 

диагностика и методите за адекватно лечение на тези заболявания.  

Начало на обучението: 30.01.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-15 
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XV. КЛИНИКА „ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА 

МЕДИЦИНА” 

91.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: проф. Г. Георгиев, дмн  

Технически отговорник: д-р М. Георгиева 

Анотация: Наднормрното 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: 15.05.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа 

Брой курсисти: 10 

92.ТЕМА НА КУРСА: ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ – I ЧАСТ.  

База за провеждане: Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина“ 

Ръководител на обучението: проф. Г. Георгиев, дмн 

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: 20.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа 

Брой курсисти: 10 

93.ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ ПРИ БОЛЕСТТА НА 

БЕХТЕРЕВ. 

База за провеждане: Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина“ 

Ръководител на обучението: проф. Тр. Троев, дмн 

Технически отговорник: д-р Хр. Миланова, дм 
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Анотация: Болестта на Бехтерев (ББ) е хронично системно възпалително заболяване, 

което засяга основно ставния и лигаментарния апарат на гръбначния стълб, 

сакроилиачните стави, стави на крайниците, със силно подчертана склонност към 

анкилозиране и осификация, възможни очни и други висцеларни увреждания 

Изискване за постъпване в курса е призната специалност „Физикална и 

рехабилитационна медицина“ или „Вътрешни болести”. 

Начало на обучението: 06.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа  

Брой курсисти: 6 

XVI. КЛИНИКА „ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ” 

94.ТЕМА НА КУРСА: БИОЛОГИЧНО ОРЪЖИЕ.  

База за провеждане: Клиника „Инфекциозни болести” 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Плочев, дмн 

Технически отговорник: доц. д-р Р. Михайлова-Гарнизова, дм 

Анотация: Целта на настоящия курс е да се добие модерна и висококвалифицирана 

подготовка в теоретичен и практически аспект на лекарите (специализанти, докторанти 

или специалисти) от системата на МО и извън системата на МО (националната здравна 

мрежа), с оглед повишаване и осъвременяване нивото на тяхната работа. 

Начало на обучението: 17.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой на курсистите: максимум-12  

95.ТЕМА НА КУРСА: НЕЯСНО ФЕБРИЛНО СЪСТОЯНИЕ. 

База за провеждане: Клиника „Инфекциозни болести”  

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Плочев, дмн 

Технически отговорник: ас. д-р М. Баймакова, дм 

Анотация: Целта на настоящия курс е да се добие модерна и висококвалифицирана 

подготовка в теоретичен и практически аспект на лекарите (специализанти, докторанти 

или специалисти) от системата на МО, и от националната здравна мрежа с оглед 

повишаване и осъвременяване нивото на тяхната работа. 

Начало на обучението: 24.10.2016г.  

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: максимум-12 

96.ТЕМА НА КУРСА: ДИАРИЕН СИНДРОМ.  

База за провеждане: Клиника „Инфекциозни болести” 
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Ръководител на обучението: проф. д-р К. Плочев, дмн 

Технически отговорник: д-р Р. Андонова  

Анотация: Целта на настоящия курс е да се добие висококвалифицирана подготовка 

предимно в теоретичен и от части в практически аспект на лекарите (специализанти, 

докторанти или специалисти) от системата на МО, и от националната здравна мрежа с 

оглед повишаване и осъвременяване нивото на тяхната работа. 

Начало на обучението: 07.11.2016г.  

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: максимум-12 

97.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-Чорбаджийска 

Анотация: Целта на настоящия курс е да се добие модерна и висококвалифицирана 

подготовка в теоретичен и практически аспект на лекарите (специализанти, докторанти 

или специалисти) от системата на МО, и от националната здравна мрежа с оглед 

повишаване и осъвременяване нивото на тяхната работа. 

Начало на обучението: 21.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: максимум-10  

98.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 (специализанти, докторанти 

или специалисти) от системата на МО, и от националната здравна мрежа с оглед 

повишаване и осъвременяване нивото на тяхната работа. 

Начало на обучението: 05.12.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: максимум-10 
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XVII. КЛИНИКА „ПСИХИАТРИЯ” 

99.ТЕМА НА КУРСА: ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ. 

База за провеждане: Клиника „Психиатрия” 

Ръководител на обучението: полк. доц. Т. Дончев, дм 

Технически отговорник: м-р д-р Д. Дилков 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 10.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 8 

100.ТЕМА НА КУРСА: ЗАВИСИМОСТИ. МОТИВАЦИОННО ИНТЕРВЮ.  

База за провеждане: Клиника „Психиатрия” 

Ръководител на обучението: полк. доц. Т. Дончев, дм 

Технически отговорник: м-р д-р Д. Дилков. 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, армейски психолози и професионалисти 

по здравни грижи. 

Начало на обучението: 17.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 8 

101.ТЕМА НА КУРСА: OCI  И СПЕЦИФИКА НА ОБСЕСИВНО-

КОМПУЛСИВНАТА СИМПТОМАТИКА СРЕД ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ. 

База за провеждане: Клиника „Психиатрия” 

Ръководител на обучението: полк. доц. Т. Дончев, дм 

Технически отговорник: м-р д-р Д. Дилков 

Анотация: Предназначен за лекари и армейски психолози. 

Начало на обучението: 07.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 8 

102.ТЕМА НА КУРСА: TCI И РАЗСТРОЙСТВА В АДАПТАЦИЯТА В 

АРМЕЙСКА СРЕДА. 

База за провеждане: Клиника „Психиатрия” 

Ръководител на обучението: полк. доц. Т. Дончев, дм 
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Технически отговорник: ст. л-т д-р М. Стоянова 

Анотация: Курсът е предназначен за армейски психолози. 

Начало на обучението: 13.03.2017г.  

Продължителност: 5 учебни дни, 32 академични часа 

Брой курсисти: 10 

103.ТЕМА НА КУРСА: ТЕМPS-А И КОНЦЕНТРАЦИЯТА ЗА АФЕКТИВНИЯ 

ТЕМПЕРАМЕНТ. 

База за провеждане: Клиника „Психиатрия” 

Ръководител на обучението: полк. доц. Т. Дончев, дм 

Технически отговорник: м-р д-р Д. Дилков 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари и армейски психолози. 

Начало на обучението: 20.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 8 

XVIII. КАТЕДРА „ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА” 

104.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. Курсистът трябва да притежава магистърска степен по медицина. 

Начало на обучението: 06.02.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 28 академични часа 

Брой курсисти: 5 

105.ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ НА HPV(ЧОВЕШКИ 

ПАПИЛОМЕН ВИРУС С MULTIPLEX PCR). 

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология” 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Мекушинов, дмн 

Технически отговорник: гл.ас. подп. д-р М. Кунчев, дм 
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Анотация: Курсът е предназначен е за лекари, професионалисти по здравни грижи, 

биолози и има за цел да запознае курсистите със съвременното диагностика на HPV и 

възможностите за профилактика лечение.  

Начало на обучението: 10.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

106.ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННА ДЕТЕКЦИЯ НА COXIELLA BURNET II 

ЧРЕЗ LAMP (МЕТОД С БРИМКОВО ОБУСЛОВЕНА АМПЛИФИКАЦИЯ ПРИ 

ПОСТОЯННА ТЕМПЕРАТУРА). 

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология” 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Мекушинов, дмн 

Технически отговорник: гл.ас. подп. д-р М. Кунчев, дм 

Анотация: Курсът е предназначен е за лекари, професионалисти по здравни грижи, 

биолози.и има за цел да запознае курсистите със съвременното диагностика на Ку-

треската.  

Начало на обучението: 24.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

107.ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА ХЕПАТИТИ И HIV С 

ХЕМИНИЛУМИНИСЦЕНТНИ АПАРАТИ LIAISON И LIAISON XL. 

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология” 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Мекушинов, дмн 

Технически отговорник: гл.ас. подп. д-р М. Кунчев, дм 

Анотация: Курсът е предназначен е за лекари, професионалисти по здравни грижи, 

биолози и има за цел да запознае курсистите с хемилуминисцентния метод за 

диагностика на Хепатити А, Б, С и HIV. 

Начало на обучението: 14.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

108.ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА HSV, EBV, CMV, VZV С 

ХЕМИЛУМИНИСЦЕНТНИ АПАРАТИ LIAISON I LIAISON XL . 

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология” 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Мекушинов, дмн 
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Технически отговорник: гл.ас. подп. д-р М.Кунчев, дм 

Анотация: Курсът e предназначен е за лекари, професионалисти по здравни грижи, 

биолози и има за цел да запознае курсистите с хемилуминисцентния метод за 

диагностика на вирусите от херпесната група (HSV, EBV, CMV, VZV). 

Начало на обучението: 21.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

XIX. КАТЕДРА „ВОЕННА МЕДИЦИНА” 

109.ТЕМА НА КУРСА: НОВОСТИ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКОТО 

ОСИГУРЯВАНЕ НА НАТО И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 

База за провеждане: Катедра “Военна медицина” 

Ръководител на обучението: подп. доц. д-р И. Попиванов, дм 

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: 17.10.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

110.ТЕМА НА КУРСА: ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА 

АКТУАЛНИ ЗА АРМИЯТА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.  

База за провеждане: Катедра “Военна медицина” 

Ръководител на обучението: подп. доц. д-р И. Попиванов, дм 

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 
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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: 20.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

111.ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА ВЪВ ВОЙСКОВИТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ.  

База за провеждане: Катедра “Военна медицина” 

Ръководител на обучението: подп. доц. д-р И. Попиванов, дм 

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: 20.02.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

112.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: гл. ас. И. Алексиева, дм 

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.  

Начало на обучението: I смяна – 23.01.2017г. , II смяна – 24.04.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 
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Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

113.ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.  

База за провеждане: Катедра “Военна медицина” 

Ръководител на обучението: проф. А. Петков, дмн 

Технически отговорник: гл. ас. И. Алексиева, дм 

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 – 07.11.2016г., II смяна – 13.03.2017г. 

Продължителност: 35 учебни дни, 210 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-8 

XX. КАТЕДРА „МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ И 

ТОКСИКОЛОГИЯ” 

114.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 В. Трайкова, дм 

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: 06.02.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

115.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 В. Трайкова, дм 
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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: 13.03. 2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-8, максимум-10 

116.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 В. Трайкова, 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: 15.05.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

117.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: полк. доц. д-р Д. Димов, дм 

Технически отговорник: ас. д-р В. Ламбова 

Анотация: Основната цел на курса е да запознае обучаемите със съвременните аспекти 

на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи. Предназначен за 

лекари с различни специалности от системата на МО и МЗ. 

Начало на обучението: 14.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-10, максимум-15 

118.ТЕМА НА КУРСА: МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАЩИТА ПРИ 

БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ ОТ АНТРОПОГЕНЕН ХАРАКТЕР. 

База за провеждане:„Научно-изследователска лаборатория по медицина на 

бедствените ситуации”  
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Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Д. Димов, дм 

Технически отговорник: ас.д-р В. Ламбова 

Анотация: В курса се изучават въпроси по организацията, структурата, планирането и 

управлението на медицинското осигуряване при бедствени ситуации (кризи) от 

антропогенен характер. Предназначен е за лекари с различни специалности от 

системата на МО и МЗ. 

Начало на обучението: 16.01.2017г. 

Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа 

Брой курсисти: минимум-10, максимум-15 

119.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: полк. доц. д-р Д. Димов, дм 

Технически отговорник: гл.ас. А. Гълъбова, дм 

Анотация: Курсът има за цел да 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 МО и МЗ . 

Начало на обучението:20.02.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-10, максимум-15 

120.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: полк. доц. д-р Д. Димов, дм 

Технически отговорник: ас.д-р В. Ламбова 

Анотация: 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 МО и МЗ. 

Начало на обучението: 20.03.2017г. 
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Продължителност: 20 учебни дни, 120 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

121.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: полк. доц. д-р Д. Димов, дм 

Технически отговорник:ас. д-р В. Ламбова 

Анотация: Основната цел на курса e 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 МО и 

МЗ. 

Начало на обучението: 24.04.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

122.ТЕМА НА КУРСА: МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВЕНИ 

СИТУАЦИИ. 

База за провеждане: „Научно-изследователска лаборатория по медицина на 

бедствените ситуации”  

Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Д. Димов, дм 

Технически отговорник: ас. д-р В. Ламбова 

Анотация: Основната цел на курса е 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 МО и МЗ. 

Начало на обучението: 05.06.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

123.ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛЕН КУРС ПО ВОЕННА ТОКСИКОЛОГИЯ. 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ВОЕННАТА ТОКСИКОЛОГИЯ. СЪВРЕМЕННО 

СЪСТОЯНИЕ НА БОВ. БОВ С НЕВРОТОКСИЧНО ДЕЙСТВИЕ-МЕХАНИЗЪМ 

НА ДЕЙСТВИЕ И КЛИНИЧНА КАРТИНА. ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА 

ПРОФИЛАКТИКАТА И АНТИДОТНАТА ТЕРАПИЯ. 

База за провеждане: НИЛ по военна токсикология. 

Ръководител на обучението: проф. И. Съмналиев, дмн 

Технически отговорник: проф. И. Съмналиев, дмн 
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари от частите на БА и ВМА. Целта на курса е 

обучаемите да бъдат запознати със съвременното състояние на БОВ и принципите на 

профилактиката и антидотната терапия на интоксикациите с агенти с невротоксично 

действие. 

Начало на обучението: 19.06.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 2 

XXI. КАТЕДРА „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ИМУНОЛОГИЯ” 

124.ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ КОНЦEПЦИИ ЗА ПАТОГЕНЕЗАТА И 

ДИАГНОСТИКАТА НА АВТОИМУННИТЕ БОЛЕСТИ. 

База за провеждане: Катедра „Клинична лаборатория и имунология” 

Ръководител на обучението: доц. д-р Д. Попова, дм 

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. 

Начало на обучението: 13.02.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: до 10 

125.ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕНОМНИЯ АНАЛИЗ 

ПРИ ДИАГНОСТИКАТА НА ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ И ОНКОЛОГИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ.  

База за провеждане: Катедра „Клинична лаборатория и имунология” 

Ръководител на обучението: доц. д-р Л. Митев, дм 

Технически отговорник: д-р А. Асенова 

Анотация: Курсът има за цел да демонстрира клиничното приложение на съвременните 

геномни технологии при диагностиката на случаи с миелодиспластичен синдром, 

миелопролиферативни заболявания, остри левкемии, лимфоми, тумори на пикочната 

система, мозъка и гърдата. Предназначен е за лекари с хирургична специалност по 

вътрешни болести, клинична лаборатория и клинична имунология. 

Начало на обучението: 17.05.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-7 
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XXII. КАТЕДРА „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА” 

126.ТЕМА НА КУРСА: МАМОГРАФИЯ. 

База за провеждане: Катедра образна диагностика - 1-ви етаж 

Ръководител на обучението: д-р Л. Милкова 

Технически отговорник: ст. лаборант Н. Бонинска 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по образна 

диагностика и рентгенови лаборанти с 3 год. стаж по специалността. 

Начало на обучението: 22.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

XXIII. КАТЕДРА „ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ” 

127.ТЕМА НА КУРСА: БЪБРЕЧНА ПАТОЛОГИЯ. 

База за провеждане: Катедра „Обща и клинична патология” 

Ръководител на обучението: доц. д-р В. Минкова - Балакчиева 

Технически отговорник: 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: всяко първо число на месеца от учебната година 

Продължителност: 14 учебни дни, 84 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-2 

XXIV. ВОЕННОМЕДИЦИНСКИ ОТРЯД ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ 

128.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 

Технически отговорник: 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: 08.05.2017г. 
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Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-12 

129.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 

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, ВВС, ВМФ 

Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа  

Брой курсисти: минимум-1, максимум-15 

130.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 

Технически отговорник: 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 в Мали 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-4 
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131.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 

Технически отговорник: гл. експерт А. Дишкова 

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  

Брой курсисти: минимум-1, максимум-10 

132.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  

Технически отговорник: гл. експерт А. Дишкова 

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, СКС 

Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа  

Брой курсисти: минимум-1, максимум-15 

133.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 

Технически отговорник: гл. експерт Т. Вълкова 
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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, СКС 

Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-15 

134.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 

Технически отговорник: гл. експерт А. Дишкова 

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 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-15 

135.ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА 

СЛУЖИТЕЛИ НА НСО. 

База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на 

ВМОБР  

Ръководител на курса: полк. доц. Ал. Парашкевов, дм 

Технически отговорник: гл. експерт А. Дишкова 

Анотация: За служители на НСО за придобиване на теоретични знания и практически 

умения за оказване на първа помощ и прилагане на животоспасяващи дейности при 

различни видове травми и болестни състояния до пристигането на медицински екипи. 

Начало на обучението: по заявка на НСО 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа  

Брой курсисти: минимум-1, максимум-15 
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XXV. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННОМЕДИЦИНСКА 

ЕКСПЕРТИЗА, АВИАЦИОННА И МОРСКА МЕДИЦИНА 

136.ТЕМА НА КУРСА: ПЪРВОНАЧАЛЕН КУРС ПО АВИАЦИОННА 

МЕДИЦИНА ЗА НОВОНАЗНАЧЕНИ ЛЕКАРИ. 

База за провеждане: НПЦВМЕАММ 

Ръководител на обучението: полк. проф. Л. Алексиев, дм 

Технически отговорник: подп. д-р Ив. Бонев, д.пс. 

Анотация: Курсът е предназначен за новоназначени лекари на щатна длъжност в БА, 

лекари, подготвящи се за зачисляване за специализация и специализанти. Предоставят 

се базисни знания и умения, необходими за самостоятелна работа при авиомедицинско 

осигуряване във военни формирования на ВВС. 

Начало на обучението: 09.01.2017г. 

Продължителност: 15 учебни дни, 75 академични часа 

Брой курсисти: 5 

137.ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВЕН КУРС ПО АВИАЦИОННА МЕДИЦИНА. 

База за провеждане: НПЦВМЕАММ 

Ръководител на обучението: полк. проф. Л. Алексиев, дм 

Технически отговорник: подп. д-р Ив. Бонев, д.пс. 

Анотация: В курса могат да участват само лекари, които са специализанти по 

авиационна медицина. Основният курс има за цел да даде на специализантите 

обобщаващи теоретични знания и практически умения по авиационна медицина, 

необходими за успешно полагане на изпита за специалност. 

Начало на обучението: 01.02.2017г. 

Продължителност: 65 учебни дни, 516 академични часа 

Брой курсисти: 10 

138.ТЕМА НА КУРСА: АВИОМЕДИЦИНСКА ЕВАКУАЦИЯ НА РАНЕНИ, 

ПОСТРАДАЛИ И БОЛНИ. 

База за провеждане: НПЦВМЕАММ 

Ръководител на обучението: полк. проф. 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 
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лекари на щатна длъжност в БА, със специалност и специализанти по авиационна 

медицина. 

Начало на обучението: 30.01.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: 10 

139.ТЕМА НА КУРСА: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА 

ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА.  

База за провеждане: НПЦВМЕАММ 

Ръководител на обучението: полк. проф. Л. Алексиев, дм 

Технически отговорник: д-р Н. Милев 

Анотация: Участници: лекари на щатна длъжност в БА, без изисквания за специалност. 

Курсът дава знания на лекарите от БА, участващи в експертизния процес във военните 

формирования, за промените в медицинските стандарти за годност за военна служба. 

Начало на обучението: 15.05.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 20 

140.ТЕМА НА КУРСА: ПЪРВОНАЧАЛЕН КУРС ПО АВИАЦИОННА 

ПСИХОЛОГИЯ ЗА НОВОНАЗНАЧЕНИ ПСИХОЛОЗИ. 

База за провеждане: НПЦВМЕАММ 

Ръководител на обучението: полк. проф. Л. Алексиев, дм 

Технически отговорник: гл. експерт Ц. Величкова 

Анотация: Участници: новоназначени психолози на щатна длъжност в авиационни 

военни формирования на БА, с бакалавърска или магистърска степен по психология. 

Курсът дава знания и умения, необходими за познаването на регламентиращите 

документи, психологичната работа в авиобазата и превенцията на летателната 

безопасност.  

Начало на обучението: 13.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 6 академични часа 

Брой курсисти: 4 

141.ТЕМА НА КУРСА: ОБУЧЕНИЕ НА ИНСТРУКТОРИ ЗА ХИПОКСИЧНА 

БАРОКАМЕРА. 

База за провеждане: НПЦВМЕАММ  

Ръководител на обучението: полк. проф. Л. Алексиев, дм 
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Технически отговорник: д-р К. Ненов 

Анотация: Участват: 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. Курсът е предназначен за обучение на инструктори за 

работа в хипоксична барокамера.  

Начало на обучението: 13.02.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: 20 

142.ТЕМА НА КУРСА: ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ЗА РАБОТА С ХИПОБАРНА 

БАРОКАМЕРА БК-53. 

База за провеждане: НПЦВМЕАММ  

Ръководител на обучението: полк. проф. Л. Алексиев, дм 

Технически отговорник: д-р К. Ненов 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари със специалност или специализиращи 

авиационна медицина, лекари работещи в авиационни, военноморски бази, военни 

формирования на БА или цивилни летища, лекари от военни формирования с личен 

състав парашутисти, лекари от Командване на Военновъздушните, Военноморските 

сили и Сухопътни войски, специалисти по експлоатация на хипобарни  комплекси. 

Начало на обучението: 06.02.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: 10 

XXVI. ЦЕНТЪР ПО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ 

143.ТЕМА НА КУРСА: ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА 

ПСИХОДИАГНОСТИЧНАТА ОЦЕНКА – II ЧАСТ.  

База за провеждане: Център по психично здраве и превенция  

Ръководител на обучението: ст. лейт. д-р А. Миткова, дп 

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. 

Начало на обучението: 23.01.2017г. 
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Продължителност: 4 учебни дни, 32 академични часа 

Брой курсисти: 12 

144.ТЕМА НА КУРСА: ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ – I МОДУЛ. 

База за провеждане: Център по психично здраве и превенция  

Ръководител на обучението: Ю. Колев – психолог, Р. Табакова, психолог; М. 

Георгиева, 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 МО.  

Начало на обучението: 24.04.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 21 академични часа 

Брой курсисти: 20 

145.ТЕМА НА КУРСА: МЕДИКОПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА 

БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ.  

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 и психолози от БА. 

Начало на обучението: 21.11.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: 20 
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XXVII. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННА 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА 

146.ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ И ПРАКТИКИ ЗА 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НОЗОКОМИАЛНИ 

ИНФЕКЦИИ. 

База за провеждане: ВМА 

Ръководител на обучението: полк. доц. Ан. Галев, дм 

Технически отговорник: д-р В. Войнова 

Анотация: Целта на курса е да бъдат запознати участниците с принципите на 

превантивната дейност в болничните звена за ограничаване/елиминиране на 

възможността за въвеждане и разпространение на нозокомиални инфекции. Особено 

внимание ще бъде обърнато на техниките на поведение и изпълнение на медицински 

процедури – какво да се прави, как да се прави и какво да не се върши. Курсът е 

предназначен за лекари и медицински сестри. 

Начало на обучението: 15.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа  

Брой курсисти: минимум-6, максимум-10 

147.ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИЧНИ, ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ И 

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 

КЛИНИЧНИ СИМПТОМОКОМПЛЕКСИ ПРИ ТЪКАННИ И ЧРЕВНИ 

ПАРАЗИТОЗИ. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ С 

ПАРАЗИТОЗИ. 

База за провеждане: ВМА 

Ръководител на обучението: д-р Й. Дочковска – Димова 

Технически отговорник: д-р П. Методиева 

Анотация: Целта на курса е да бъдат запознати участниците с основните клинични 

симптомокомплекси при разпространените в страната тъканни и чревни паразитози за 

да се назначават и паразитологични изследвания с цел да се осигури ранна диагностика, 

което е изключително важно за лечението на паразитозите, както в клиничен, така и 

епидемичен аспект. 

Начало на обучението: 24.10.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-6 
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148.ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ПОЛОВО-

ПРЕДАВАНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. 

База за провеждане: ВМА 

Ръководител на обучението: полк. доц. Ан. Галев, дм 

Технически отговорник: д-р Р. Правова 

Анотация: Целта на курса е да бъдат запознати участниците с новостите в 

епидемиологията, клиниката на основните полово-предавани заболявания, както и с 

основните методи за превенцията и профилактиката им. Курсът е предназначен за 

лекари и медицински сестри. 

Начало на обучението: 16.01.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-8 

XXVIII. ОТДЕЛ „МЕДИЦИНСКА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И 

КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ” 

149.ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛЕН КУРС – КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ. 

База за провеждане: ВМА-София 

Ръководител на обучението: инж. Г. Янчев, д; ц. сл. В. Васева, дм 

Технически отговорник: ц. сл. Сп. Пешева 

Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването. 

Начало на обучението: 12.09.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

150.ТЕМА НА КУРСА: ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЦИ И РАБОТА 

С Excel. 

База за провеждане: ВМА-София  

Ръководител на обучението: ц. сл. В. Васева, дм  

Технически отговорник: ц. сл. Сп. Пешева 

Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването. 

Начало на обучението: 03.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа  

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 
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151.ТЕМА НА КУРСА: ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ В Word. 

База за провеждане ВМА-София  

Ръководител на обучението: инж. Г.Янчев, д  

Технически отговорник: ц. сл. Сп. Пешева 

Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването. 

Начало на обучението: 14.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

152.ТЕМА НА КУРСА: ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ И 

ОБРАБОТКА С PowerPoint. 

База за провеждане: ВМА-София 

Ръководител на обучението: ц. сл. В. Васева, дм 

Технически отговорник: ц. сл. Сп. Пешева 

Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването. 

Начало на обучението: 09.01.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

153.ТЕМА НА КУРСА: ЗАПОЗНАВАНЕ И РАБОТА С БИС. 

База за провеждане: ВМА-София 

Ръководител на обучението: инж. Г. Янчев, д 

Технически отговорник: ц.сл. В. Костадинова 

Анотация: Курсът е предназначен за медицински сестри и лекари. 

Начало на обучението: 20.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

154.ТЕМА НА КУРСА: ЗАЯВЯВАНЕ И ИЗПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ 

ПРОДУКТИ  ОТ КЛИНИКИТЕ КЪМ СКЛАДОВЕТЕ. 

База за провеждане: ВМА-София  

Ръководител на обучението: ц. сл. В. Васева, дм 

Технически отговорник: ц.сл. В. Солаков 
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 05.06.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

XXIX. ОТДЕЛ „УЧЕБНА И НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 

ДЕЙНОСТ” 

155.ТЕМА НА КУРСА: КУРС ЗА ДОКТОРАНТИ. 

База за провеждане: ВМА-София  

Ръководител на обучението: доц. Р. Попов, дм; ц. сл. В. Васева, дм 

Технически отговорник: ц. сл. Е. Пиронева 

Анотация: Курсистът да притежава образователна степен „магистър” 

Начало на обучението: 31.10.2016г. и 30.01.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

156.ТЕМА НА КУРСА: ПОДГОТОВКА НА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ. 

База за провеждане: ВМА-София 

Ръководител на обучението: доц. Р. Попов, дм; ц. сл. В. Васева, дм  

Технически отговорник: ц. сл. Е. Пиронева 

Анотация: Курсистът да притежава образователна степен „бакалавър” или  „магистър”. 

Начало на обучението: 21.11.2016г. и 06.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

157.ТЕМА НА КУРСА: ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН 

ТРУД. 

База за провеждане: ВМА-София 

Ръководител на обучението: доц. Р. Попов, дм; ц. сл. В. Васева, дм  

Технически отговорник: ц.сл. Е. Пиронева 

Анотация: Курсистът да притежава образователна степен „магистър”. 

Начало на обучението: 05.12.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 
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ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ 

ГРИЖИ 

I. КАТЕДРА „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ” 

158.ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ. 

База за провежданек: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на курса: д-р Е. Кържин  

Технически отговорник: д-р Сл. 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: 02.05.2017г.  

Продължителност: 20 учебни дни, 60 академични часа  

Брой курсисти: минимум 5 

159.ТЕМА НА КУРСА: КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ. 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на курса: д-р Е. Кържин 

Технически отговорник: д-р Сл. 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: 30.03.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

160.ТЕМА НА КУРСА: ПОЛИТРАВМА - СОРТИРОВКА, ЛЕЧЕНИЕ, 

ТРАНСПОРТ. 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на курса:  доц. Н. Младенов, дмн 

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: 18.01.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа  
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Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

161.ТЕМА НА КУРСА: ЦЕНТРАЛНА ВЕНОЗНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ И 

ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА. 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на курса: д-р Е. Кържин 

Технически отговорник: д-р Сл. Асов 

Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият познания за поставянето, 

поддържането и използването на централните венозни устройства.  

Начало на обучението: 09.01.2017г.  

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

162.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: 07.11.2016г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

163.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. Ев. Одисеева, дм 

Технически отговорник: З. Алексиева  

Анотация: Медицинските специалисти да бъдат запознати с особеностите на 

анестезията и следоперативното лечение в чернодробната хирургия и чернодробната 

трансплантация, диагностициране на мозъчна смърт и кондициониране на потенциален 

донор.  

Начало на обучението: 21.11.2016г.  
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Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа  

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

II. КАТЕДРА „СПЕШНА МЕДИЦИНА И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ” 

164.ТЕМА НА КУРСА: ГРИЖА ЗА СТОМИРАНИ БОЛНИ. 

База за провеждане: Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия” 

Ръководител на обучението: доц. Ц. Панов, дм 

Технически отговорник: м.с. Недялкова 

Анотация: Повишаване квалификацията на професионалистите по здравни грижи, 

работещи в хирургични клиники и отделения от поделенията на Българската армия и 

цивилната мрежа в областта на обгрижването на пациенти след колостомия. 

Начало на обучението: 09.01.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-5 

165.ТЕМА НА КУРСА: АЛГОРИТМИ ЗА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКАТА 

СЕСТРА ПРИ СПЕШНО БОЛНИ.  

База за провеждане: Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия” 

Ръководител на обучението проф. Е. Белоконски, дмн 

Технически отговорник: к-н д-р Тодоров 

Анотация: Повишаване квалификацията на професионалистите по здравни грижи, 

работещи от поделенията на Българската армия и от цивилната здравна мрежа в 

областта на спешните състояния. 

Начало на обучението: 17.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-10, максимум-10 

166.ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Клиника „Спешна терапия” 

Ръководител на обучението: д-р Хр. 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. Курсът е предназначен за 

специалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 13.02.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 



66 

 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

167.ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯТА.  

База за провеждане: Клиника „Спешна терапия” 

Ръководител на обучението: доц. Ив. Даскалов, дм 

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 познание относно норма и 

патология. Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 17.10.2016г. и 13.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

III. КАТЕДРА „ХИРУРГИЯ” 

168.ТЕМА НА КУРСА: ЛАПАРОСКОПСКА АПАРАТУРА И 

ИНСТРУМЕНТАРИУМ.  

База за провеждане: Клиника “Ендоскопска, Ендокринна хирургия и 

Колопроктология” 

Ръководител на обучението: доц. д-р Пл. Иванов, дм 

Технически отговорник: м.с. 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: 24.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 5 

169.ТЕМА НА КУРСА: ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЕНОЗНАТА СИСТЕМА.  

База за провеждане: Клиника “Сърдечно-съдова хирургия и ангиология” 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Гиров, дм 

Технически отговорник: м-р д-р М. Цеков 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи (медицински 

сестри от системата на МО и цивилни болници). 
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Начало на обучението: 08.02.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 19 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-15 

170.ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА.  

База за провеждане: „Гръдна хирургия” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Г. Байчев, дм 

Технически отговорник: ст. м. с. 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: 12.10.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-20, максимум-30 

IV. КАТЕДРА „УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ” 

171.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: Катедра „Урология и нефрология” 

Ръководител на курса: проф. Ил. 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. 

Начало на обучението: 28.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

172.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, структури на уретрата и неинвазивен карцином на 

пикочния мехур). 
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База за провеждане: Катедра „Урология и нефрология” 

Ръководител на курса: проф. Ил. 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. 

Начало на обучението:13.02.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

173.ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД РАДИКАЛНА 

ПРОСТАТЕКТОМИЯ И ЦИСТОПРОСТАТЕКТОМИЯ (следоперативни грижи при 

пациенти след радикална простатектомия и цистопростатектомия.) 

База за провеждане: Катедра „Урология и нефрология” 

Ръководител на курса: проф. И. Салтиров, дмн; проф. Св. Николов, дм 

Технически отговорник: ст. м.с. Александрова 

Анотация: Следоперативни грижи при пациенти след радикална простатектомия и 

радикална цистектомия с деривация на урината. Изисквания за постъпване в курса: 

специалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 06.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

174.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: Катедра „Урология и нефрология” 

Ръководител на курса: проф. И. Салтиров, дмн.; проф. 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. 

Начало на обучението: 20.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 
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Брой курсисти: 5 

175.ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ В МЕДИЦИНСКИТЕ ГРИЖИ ПРИ 

ПАЦИЕНТИ С ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ (Гломерулонефрити-особености в грижите, 

диагностиката и лечението. Пункционна бъбречна биопсия). 

База за провеждане: Катедра „Урология и нефрология”, 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. 

Начало на обучението: 03.04.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

V. КАТЕДРА „НЕРВНИ БОЛЕСТИ И НЕВРОХИРУРГИЯ” 

176.ТЕМА НА КУРСА: ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ 

ОСТРИ НЕВРОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ. 

База на провеждане: Клиника „Нервни болести” 

Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Кр. Генов, дмн 

Технически отговорник: д-р М. Димитрова 

Анотация: Да се запознаят медицинските сестри с особеностите на неврологично 

болния и тяхното поведение при остри състояния в неврологията. 

Начало на обучението: 09.11.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 12 учебни часа 

Брой курсисти: 5 

177.ТЕМА НА КУРСА: ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНО – 

СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТА 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 мозъчно-съдовите аневризми и артериовенозни малформации и 

проблемите при пациенти със субарахноиден кръвоизлив. Подготовка и 

постоперативни грижи за пациент, подлежащ на ендоваскуларно лечение. Курсът е 
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предназначен за професионалисти по здравни грижи с интереси в областта на 

неврохирургията и неврологията. 

Начало на обучението: 02.11.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-5 

178.ТЕМА НА КУРСА: ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В 

НЕВРОЛОГИЯТА – РОЛЯ НА СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ.  

База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на нервната система” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Е. Титянова, дмн 

Технически отговорник: ст.м.с. Кр. Зарева 

Анотация: Целта на курса е придобиване на квалификация по високоспециализирани 

дейности „Невросонология”, „Електроенцефалография”, „Електромиография”. Курсът 

е предназначен за професионалисти по здравни грижи от националната здравна мрежа. 

Начало на обучението: 04.04.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: 10 

VI. КЛИНИКА „ОБЩА И ОНКОЛОГИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ” 

179.ТЕМА НА КУРСА: ВАГИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ. 

База за провеждане: Клиника „Обща и онкологична гинекология” 

Ръководител на обучението: доц. д-р Ст. Ковачев, дм 

Технически отговорник: ст. акушерка Хр. Симеонова 

Анотация: За акушерки и специалисти по здравни грижи 

Начало на обучението: 18.04.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: 3 

180.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 Ст. Ковачев, дм 

Технически отговорник: ст. акушерка Хр. Симеонова 

Анотация: За акушерки и професионалисти по здравни грижи. 
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Начало на обучението: 13.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа  

Брой курсисти: 3 

VII. КЛИНИКА „УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ” 

181.ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ. 

База за провеждане: Клиника „Ушни, носни и гърлени болести” 

Ръководител на обучението: доц. Л. Друмева, дм 

Технически отговорник: ст. м. с. М. Василева 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 27.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

VIII. КЛИНИКА „ОЧНИ БОЛЕСТИ” 

182.ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КАТАРАКТА. 

АПАРАТИ ЗА ФАКОЕМУЛСИФИКАЦИЯ. 

База за провеждане: Клиника “Очни болести’’ 

Ръководител на обучението: проф. Л. Войнов, дм 

Технически отговорник: м.с В. Бабулкова 

Анотация: Предназначен за специалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 13.02.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

183.ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ГЛАУКОМА.  

База за провеждане: Клиника „Очни Болести” 

Ръководител на обучението: проф. Л. Войнов, дм 

Технически отговорник: д-р Хр. Видинова, дм; м.с В. Бабулкова 

Анотация: Предназначен за специалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 06.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 
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IX. КАТЕДРА „ПНЕВМОЛОГИЯ, ФТИЗИАТРИЯ, 

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА” 

184.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: подп. д-р Ан. 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: 11.01.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-8 

185.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: 09.11.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-8 

186.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: 08.03.2017г. 
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Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа  

Брой курсисти: минимум-6, максимум-8 

X. КАТЕДРА „КАРДИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ” 

187.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: Изисквания към кандидатите за включване в курса: 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 която участие вземат професионалистите по 

здравни грижи. 

Начало на обучението: 19.04.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-15 

XI. КАТЕДРА „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ЧЕРНОДРОБНО-

ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ” 

188.ТЕМА НА КУРСА: СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ 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 разглежда анатомията на хепато-билиарната система и 

обусловените от нея особености на хирургичното лечение, основните заболявания – 

диагностика, индикации за хирургично лечение, краткосрочни и дългосрочни 

резултати. Представят се предоперативните и следоперативни потребности на пациента 

и се дефинира обема на сестринските грижи. 

Начало на обучението: 24.04.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-7 

189.ТЕМА НА КУРСА: ПОДДЪРЖАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 

ЕНДОСКОПСКАТА АПАРАТУРА В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика. 

Ръководител на обучението: проф. Д. Таков, дм 

Технически отговорник: ст. м. с. Е. Манолова 
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Анотация: Целта на курса е придобиване на умения по поддържане на ендоскопската 

апаратура в гастроентерологията. Предназначен е за професионалисти по здравни 

грижи. 

Начало на обучението: 07.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

190.ТЕМА НА КУРСА: РОЛЯ НА ЕНДОСКОПСКАТА СЕСТРА ПРИ 

ПОСТАВЯНЕТО /И ЗАХРАНВАНЕТО/ ПРЕЗ ПЕРКУТАННА ГАСТРОСТОМА 

ПОД ЕНДОСКОПСКИ КОНТРОЛ. 

База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика. 

Ръководител на обучението: проф. Д. Таков, дм 

Технически отговорник: ст. м. с. Е. Манолова 

Анотация: Целта на курса е придобиване на практически умения за поставянето на 

перкутанна гастростома /и последващото ентерално хранене през стомата/. 

Предназначен е за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 23.01.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

191.ТЕМА НА КУРСА: РАБОТА НА ЕНДОСКОПСКАТА СЕСТРА ПРИ 

АСИСТИРАНЕТО НА ИНВАНЗИВНИ ЕНДОСКОПСКИ МАНИПУЛАЦИИ В 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична изследвания. 

Ръководител на обучението: проф. Д. Таков, дм 

Технически отговорник: ст. м. с. Е Манолова 

Анотация: Целта на курса е придобиване на практически умения при асистирането в 

инванзивните манипулации на гастроинтестиналния тракт. Предназначен е за 

професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 14.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

192.ТЕМА НА КУРСА: РОЛЯ НА ЕНДОСКОПСКАТА СЕСТРА ПРИ 

ДИАГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ МАНИПУЛАЦИИ НА ЖЛЪЧНО-

ПАНКРЕАТИЧНИТЕ ПЪТИЩА /ERCP, ПЕРКУТАНЕН ДРЕНАЖ/. 

База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика. 

Ръководител на обучението: проф. К. Кацаров, дмн 
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Технически отговорник: ст. м. с. Е. Манолова 

Анотация: Целта на курса е придобиване на практически умения при асистиране на 

ERCP, перкутанен дренаж. Предназначен е за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 13.02.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-3 

XII. КАТЕДРА „ХЕМАТОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ, 

РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА, РАДИОБИОЛОГИЯ И НУКЛЕАРНА 

МЕДИЦИНА” 

193.ТЕМА НА КУРСА: РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В 

КОМПЛЕКСНИТЕ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ С ХЕМАТОЛОГИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ.  

База за провеждане: Клиника „Хематология” 

Ръководител на обучението: проф. Ю. Райнов, дм 

Технически отговорник: ст.м.с. Кл. 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.  

Начало на обучението: последната седмица на м. октомври 2016г. и м. април 2017г.  

Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

194.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: Научноизследователска лаборатория по радиационна защита 

на КХМОРЗРБНМ  

Ръководител на обучението: проф. М. Аляков, дм 

Технически отговорник: д-р В. Рангелов. 

Анотация: 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: 07.11.2016г., 13.03.2017г. 
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Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-7 

195.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: Научноизследователска лаборатория по радиационна защита 

на КХМОРЗРБНМ . 

Ръководител на обучението: проф. М. Аляков, дм. 

Технически отговорник: д-р В. Рангелов. 

Анотация: 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: 14.11.2016г. и 06.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-7 

196.ТЕМА НА КУРСА: ЛЕКАРСТВЕНО ПРОТИВОТУМОРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 

БОЛНИ СЪС СОЛИДНИ ТУМОРИ – ПЪРВА ЧАСТ - най-чести туморни 

локализации. 

База за провеждане: Отделение по медицинска онкология. 

Ръководител на обучението: доц. Ж. Михайлова, дм. 

Технически отговорник: д-р Д. Петкова, дм 

Анотация: Теоретична основа на лекарственото противотуморно лечение при болни с 

различни туморни локализации. Разглеждат се принципите и настоящите стандарти за 

лекарствено лечение /химиотерапия, хормонотерапия, таргетна терапия, имунотерапия/ 

и начините им на приложение при болни със солидни тумори.  

Начало на обучението:20.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа.  

Брой курсисти: минимум-3, максимум-15 

197.ТЕМА НА КУРСА: ЛЕКАРСТВЕНО ПРОТИВОТУМОРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 

БОЛНИ СЪС СОЛИДНИ ТУМОРИ – ВТОРА ЧАСТ - редки туморни 

локализации. 

База за провеждане: Отделение по медицинска онкология. 

Ръководител на обучението: доц. Ж. Михайлова, дм. 

Технически отговорник: д-р В. Петрова, дм; д-р В. Мегданова, дм 
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Анотация: Теоретична основа на лекарственото противотуморно лечение при болни с 

различни туморни локализации. Разглеждат се принципите и настоящите стандарти за 

лекарствено лечение /химиотерапия, хормонотерапия, таргетна терапия, 

имунотерапия/, както и начините им на приложение при болни със солидни тумори.  

Начало на обучението:24.04.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-15 

XIII. КЛИНИКА „ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ” 

198.ТЕМА НА КУРСА: ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КОЖАТА.  

База за провеждане: Клиника „Дерматология и венерология” 

Ръководител на обучението: д-р В. Матеева 

Технически отговорник: д-р В. Матеева 

Анотация: Курсът е насочен към професионалисти по здравни грижи и включва 

основни познания за протичането на инфекциозните заболявания на кожата и 

практически подходи за тяхното овладяване.  

Начало на обучението: 06.02.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-15 

XIV. КЛИНИКА „ПСИХИАТРИЯ” 

199.ТЕМА НА КУРСА: ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ. 

База за провеждане: Клиника „Психиатрия” 

Ръководител на обучението: полк. доц. Т. Дончев, дм 

Технически отговорник: м-р д-р Д. Дилков 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 10.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа  

Брой курсисти: 8 

200.ТЕМА НА КУРСА: ЗАВИСИМОСТИ. МОТИВАЦИОННО ИНТЕРВЮ.  

База за провеждане: Клиника „Психиатрия” 

Ръководител на обучението: полк. доц. Т. Дончев, дм 

Технически отговорник: м-р д-р Д. Дилков. 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, армейски психолози и професионалисти 

по здравни грижи. 
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Начало на обучението: 17.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 8 

XV. КАТЕДРА „ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА” 

201.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 е предназначен за професионалисти по здравни грижи и има за цел 

да ги запознае 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 най-често срещаните видове резистентност.  

Начало на обучението: 20.02.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

202.ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ НА HPV (ЧОВЕШКИ 

ПАПИЛОМЕН ВИРУС С MULTIPLEX PCR). 

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология” 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Мекушинов, дмн 

Технически отговорник: гл.ас. подп. д-р М. Кунчев, дм 

Анотация: Курсът е предназначен е за лекари, професионалисти по здравни грижи, 

биолози и има за цел да запознае курсистите със съвременното диагностика на HPV и 

възможностите за профилактика лечение.  

Начало на обучението: 10.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

203.ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННА ДЕТЕКЦИЯ НА COXIELLA BURNET II 

ЧРЕЗ LAMP (МЕТОД С БРИМКОВО ОБУСЛОВЕНА АМПЛИФИКАЦИЯ ПРИ 

ПОСТОЯННА ТЕМПЕРАТУРА). 

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология” 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Мекушинов, дмн 
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Технически отговорник: гл.ас. подп. д-р М. Кунчев, дм 

Анотация: Курсът е предназначен е за лекари, професионалисти по здравни грижи, 

биолози и има за цел да запознае курсистите със съвременното диагностика на Ку-

треската.  

Начало на обучението: 24.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

204.ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА ХЕПАТИТИ И HIV С 

ХЕМИНИЛУМИНИСЦЕНТНИ АПАРАТИ LIAISON И LIAISON XL. 

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология” 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Мекушинов, дмн 

Технически отговорник: гл.ас. подп. д-р М. Кунчев, дм 

Анотация: Курсът е предназначен е за лекари, професионалисти по здравни грижи, 

биолози и има за цел да запознае курсистите с хемилуминисцентния метод за 

диагностика на Хепатити А, Б, С и HIV. 

Начало на обучението: 14.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

205.ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА HSV, EBV, CMV, VZV С 

ХЕМИЛУМИНИСЦЕНТНИ АПАРАТИ LIAISON И LIAISON XL. 

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология” 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Мекушинов, дмн 

Технически отговорник: гл.ас. подп. д-р М. Кунчев, дм 

Анотация: Курсът e предназначен е за лекари, професионалисти по здравни грижи, 

биолози и има за цел да запознае курсистите с хемилуминисцентния метод за 

диагностика на вирусите от херпесната група (HSV, EBV, CMV, VZV). 

Начало на обучението: 21.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

XVI. КАТЕДРА „ВОЕННА МЕДИЦИНА” 

206.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 Ал. Александров, дм 



80 

 

Технически отговорник: гл. ас. И. Алексиева, дм 

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-24.10.2016г., II смяна-06.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа  

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

XVII. КАТЕДРА „МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ И 

ТОКСИКОЛОГИЯ” 

207.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 В. Трайкова, дм  

Анотация: Предназначен е за специалисти по здравни грижи, лаборанти и др.Курсът 

има за цел повишаване теоретичната и практическа квалификация на курсистите.  

Начало на обучението: 17.10.2016 г.  

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-15 

208.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 В. Трайкова, 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: 07.11.2016г. 
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Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа  

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

209.ТЕМА НА КУРСА: ОТРАВЯНИЯ С МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ. 

КОРОЗИВНИ ИНТОКСИКАЦИИ.  

База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология“  

Ръководител на обучението: проф. К. Канев, дмн 

Технически отговорник : гл.ас. д-р В. Трайкова, дм  

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: 16.01.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-8, максимум-10 

210.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 В. Трайкова, 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: 10.04.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-8, максимум-15 

211.ТЕМА НА КУРСА: ЛЕЧЕБНО–ЕВАКУАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ 

ИНЦИДЕНТИ С МАСОВО ПОСТРАДАЛИ ОТ ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА. 

База за провеждане: „Научно-изследователска лаборатория по медицина на 

бедствените ситуации” 

Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Д. Димов, дм 

Технически отговорник: ас. д-р В. Ламбова 

Анотация: 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 от токсични 

вещества. Предназначен за професионалисти по здравни грижи от военното и 

гражданското здравеопазване. 
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Начало на обучението: I смяна - 10.10.2016 г., II смяна -13.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-10, максимум-15 

212.ТЕМА НА КУРСА: БИОМАРКЕРИ ЗА ИНТОКСИКАЦИИ С 

НЕВРОТОКСИЧНИ ФОСФОРОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (НЕРВНИ 

АГЕНТИ). 

База за провеждане: НИЛ по военна токсикология. 

Ръководител на обучението: проф. И. Съмналиев, дмн 

Технически отговорник: проф. И. Съмналиев, дмн 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи и по-

конкретно медицински лаборанти. Целта на курса е обучаемите да се запознаят с 

методите за определяне и анализ на конкретни биохимични показатели при 

интоксикации с нервни агенти. Терапия на интоксикациите с агенти с невротоксично 

действие. 

Начало на обучението: 15.05.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 2 

XVIII. КАТЕДРА „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ИМУНОЛОГИЯ” 

213.ТЕМА НА КУРСА: ИМУННИ ДЕФИЦИТИ – ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ. 

База за провеждане: Катедра „ Клинична лаборатория и имунология''  

Ръководител на обучението: доц. д-р Д. Попова, дм 

Технически отговорник: мед. лаборант С. Стоева 

Анотация: За дипломирани професионалисти по здравни грижи – медицински 

лаборанти, сестри, акушерки без ограничения в трудовия им стаж или специалността. 

Начало на обучението: 06.02.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: до 10  

214.ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕНОМНИЯ АНАЛИЗ 

ПРИ ДИАГНОСТИКАТА НА ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ И ОНКОЛОГИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ.  

База за провеждане: Катедра „Клинична лаборатория и имунология” 

Ръководител на обучението: доц. д-р Л. Митев, дм 

Технически отговорник: д-р А. Асенова 
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Анотация: Курсът има за цел да демонстрира клиничното приложение на съвременните 

геномни технологии при диагностиката на случаи с миелодиспластичен синдром, 

миелопролиферативни заболявания, остри левкемии, лимфоми, тумори на пикочната 

система, мозъка и гърдата.  Курсът е предназначен за професионалисти по здравни 

грижи. 

Начало на обучението: 10.05.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа  

Брой курсисти: минимум-3, максимум-7 

XIX. КАТЕДРА „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА” 

215.ТЕМА НА КУРСА: МАМОГРАФИЯ. 

База за провеждане: ВМА, Катедра образна диагностика- 1-ви етаж 

Ръководител на обучението: д-р Л. Милкова 

Технически отговорник: ст. лаборант Н. Бонинска 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по образна 

диагностика и рентгенви лаборанти с 3 год.  стаж по специалнстта. 

Начало на обучението: 22.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

XX. ОПЕРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

216.ТЕМА НА КУРСА: ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В 

ОПЕРАЦИОННИ. 

База за провеждане: Операционен център 

Ръководител на обучението: полк. д-р Вл. Даскалов, дм 

Технически отговорник: ст. м.с. В. Калканова 

Анотация: Курсът е предназначен за медицински сестри, които не са бременни и 

алергични. 

Начало на обучението: всяко първо число на месеца /без м. юли и м. август/ в 

периода: 

 01.10.2016г. до 31.12.2016г. 

 01.01.2017г. до 31.05.2017г. 

Продължителност: 22 учебни дни.  

Брой курсисти: минимум-3, максимум-7 

 



84 

 

XXI. ВОЕННОМЕДИЦИНСКИ ОТРЯД ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ 

217.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. Ал. Парашкевов, дм 

Технически отговорник: гл. експерт А. Дишкова 

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  

Брой курсисти: минимум-1, максимум-10 

218.ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА НА 

НОВОНАЗНАЧЕНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.  

База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на 

ВМОБР  

Ръководител на курса: полк. доц. Ал. Парашкевов, дм 

Технически отговорник: гл. експерт А. Дишкова 

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, ВВЦ, ВМФ 

Продължителност: 30 учебни дни, академични часа– 60, практически стаж – 120 

часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-15 
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219.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. Ал. Парашкевов, дм 

Технически отговорник: 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 в Мали 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа  

Брой курсисти: минимум-1, максимум-4 

220.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. Ал. Парашкевов, дм 

Технически отговорник: гл. експерт А. Дишкова 

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 и СКС 

Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-15 

221.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. Ал. Парашкевов, дм 

Технически отговорник: гл. експерт Т. Вълкова 
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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, СКС 

Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа  

Брой курсисти: минимум-1, максимум-15 

222.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. Ал. Парашкевов, дм 

Технически отговорник: гл. експерт А. Дишкова 

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  

Брой курсисти: минимум-1, максимум-15 

223.ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА 

СЛУЖИТЕЛИ НА НСО. 

База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на 

ВМОБР  

Ръководител на курса: полк. доц. Ал. Парашкевов, дм 

Технически отговорник: гл. експерт А. Дишкова 

Анотация: За служители на НСО за придобиване на теоретични знания и практически 

умения за оказване на първа помощ и прилагане на животоспасяващи дейности при 

различни видове травми и болестни състояния до пристигането на медицински екипи. 

Начало на обучението: по заявка на НСО 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа  

Брой курсисти: минимум-1, максимум-15 
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XXII. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННОМЕДИЦИНСКА 

ЕКСПЕРТИЗА, АВИАЦИОННА И МОРСКА МЕДИЦИНА 

224.ТЕМА НА КУРСА: ОБУЧЕНИЕ НА ИНСТРУКТОРИ ЗА ХИПОКСИЧНА 

БАРОКАМЕРА. 

База за провеждане: НПЦВМЕАММ  

Ръководител на обучението: полк. проф. Л. Алексиев, дм 

Технически отговорник: д-р К. Ненов 

Анотация: Участват: 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. Курсът е предназначен за обучение на инструктори за 

работа в хипоксична барокамера.  

Начало на обучението: 13.02.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: максимум-20 

XXIII. ЦЕНТЪР ПО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ 

225.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 

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: 14.11.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 21 академични часа 

Брой курсисти: 20 

XXIV. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННА 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА 

226.ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ И ПРАКТИКИ ЗА 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НОЗОКОМИАЛНИ 

ИНФЕКЦИИ. 

База за провеждане: ВМА 

Ръководител на обучението: полк. доц. Ан. Галев, дм 
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Технически отговорник: д-р В. Войнова 

Анотация: Целта на курса е да бъдат запознати участниците с принципите на 

превантивната дейност в болничните звена за ограничаване/елиминиране на 

възможността за въвеждане и разпространение на нозокомиални инфекции. Особено 

внимание ще бъде обърнато на техниките на поведение и изпълнение на медицински 

процедури – какво да се прави, как да се прави и какво да не се върши. Курсът е 

предназначен за лекари и медицински сестри. 

Начало на обучението: 15.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-10 

227.ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ПОЛОВО-

ПРЕДАВАНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. 

База за провеждане: ВМА 

Ръководител на обучението: полк. доц. Ан. Галев, дм 

Технически отговорник: д-р Р. Правова 

Анотация: Целта на курса е да бъдат запознати участниците с новостите в 

епидемиологията, клиниката на основните полово-предавани заболявания, както и с 

основните методи за превенцията и профилактиката им. Курсът е предназначен за 

лекари и медицински сестри. 

Начало на обучението: 16.01.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-8 

XXV. ОТДЕЛ „МЕДИЦИНСКА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И 

КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ” 

228.ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛЕН КУРС – КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ. 

База за провеждане: ВМА-София  

Ръководител на обучението: инж. Г. Янчев, д; ц. сл. В. Васева, дм 

Технически отговорник: ц. сл. Сп. Пешева 

Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването. 

Начало на обучението: 12.09.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 
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229.ТЕМА НА КУРСА: ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЦИ И РАБОТА 

С Excel . 

База за провеждане: ВМА-София 

Ръководител на обучението: ц. сл. В. Васева, дм 

Технически отговорник: ц. сл. Сп. Пешева 

Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването. 

Начало на обучението: 03.10.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

230.ТЕМА НА КУРСА: ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ В Word. 

База за провеждане: ВМА-София 

Ръководител на обучението: инж. Г.Янчев, д  

Технически отговорник: ц. сл. Сп. Пешева 

Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването. 

Начало на обучението: 14.11.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

231.ТЕМА НА КУРСА: ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ И 

ОБРАБОТКА С PowerPoint . 

База за провеждане: ВМА-София 

Ръководител на обучението: ц.сл. В. Васева, дм 

Технически отговорник: ц. сл. Сп. Пешева 

Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването. 

Начало на обучението: 09.01.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

232.ТЕМА НА КУРСА: ЗАПОЗНАВАНЕ И РАБОТА С БИС. 

База за провеждане: ВМА-София 

Ръководител на обучението: инж. Г. Янчев, д 

Технически отговорник: ц.сл. В. Костадинова 
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Анотация: Курсът е предназначен за медицински сестри и лекари 

Начало на обучението: 20.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

XXVI. ОТДЕЛ „УЧЕБНА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 

ДЕЙНОСТ” 

233.ТЕМА НА КУРСА: КУРС ЗА ДОКТОРАНТИ. 

База за провеждане: ВМА-София 

Ръководител на обучението: доц. Р. Попов, дм; ц. сл. В. Васева, дм 

Технически отговорник: ц. сл. E. Пиронева 

Анотация: Курсистът да притежава образователна степен „магистър” 

Начало на обучението: 31.10.2016г. и 30.01.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

234.ТЕМА НА КУРСА: ПОДГОТОВКА НА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ. 

База за провеждане: ВМА-София 

Ръководител на обучението: доц. Р. Попов, дм; ц.сл. В. Васева, дм 

Технически отговорник: ц. сл. E. Пиронева 

Анотация: Курсистът да притежава образователна степен „бакалавър” или „магистър”. 

Начало на обучението: 21.11.2016г. и 06.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

235.ТЕМА НА КУРСА: ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН 

ТРУД. 

База за провеждане: ВМА-София 

Ръководител на обучението: доц. Р. Попов, дм; ц. сл. В. Васева, дм 

Технически отговорник: ц. сл. E. Пиронева 

Анотация: Курсистът да притежава образователна степен „магистър” 

Начало на обучението: 05.12.2016г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 
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ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

Индивидуалното обучение във Военномедицинска академия е целогодишно по 

предварително одобрени заявки по образец № 2 по следните специалности:  

1. Авиационна медицина 

2. Акушерство и гинекология 

3. Анестезиология и интензивно лечение 

4. Ангиология 

5. Вирусология 

6. Военна токсикология 

7. Военномедицинско планиране 

8. Военномедицинско снабдяване 

9. Вътрешни болести 

10. Гастроентерология 

11. Гръдна хирургия 

12. Ендокринология и болести на обмяната 

13. Инфекциозни болести 

14. Кардиология 

15. Клинична имунология 

16. Клинична лаборатория 

17. Клинична токсикология 

18. Клинична хематология 

19. Кожни и венерически болести 

20. Медицина на бедствените ситуации 

21. Медицинска онкология 

22. Медицинска паразитология 

23. Микробиология 

24. Неврохирургия 

25. Нервни болести 

26. Нефрология 

27. Образна диагностика 

28. Обща клинична патология 

29. Орална хирургия 

30. Ортопедия и травматология 

31. Очни болести 

32. Пластична хирургия 

33. Пневмология и фтизиатрия 

34. Превантивна военна медицина 

35. Психиатрия 

36. Радиобиология 

37. Ревматология 

38. Социална медицина и здравен мениджмънт 

39. Спешна медицина 

40. Съдова хирургия 

41. Уши, нос, гърлени болести 

42. Урология 

43. Физикална и рехабилитационна медицина 

44. Хирургия 
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ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В МЕДИЦИНАТА С БАЗА ЗА 

ОБУЧЕНИЕ УМБАЛ – СОФИЯ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ 
 

 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ 

1. Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури 

– първо  ниво – 20 учебни дни. 

2. Абдоминална доплерова ехография – второ ниво – 20 учебни дни. 

3. Интервенционална абдоминална ехография – трето ниво – 60 учебни дни. 

4. Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – първо ниво – 60 

учебни дни. 

5. Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия  – второ ниво – 120 учебни 

дни.  

6. Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография и свързани 

интервенционални ендоскопски процедури – трето ниво – 240 учебни дни. 

7. Чернодробна биопсия по метода на Менгини – 20 учебни дни. 

 

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА 

1. Ехография на щитовидна жлеза и шийна област - 30 учебни дни. 

2. Измерване на костна плътност / Остеодензитометрия / - 30 учебни дни. 

3. Лечение с помпа за инсулинова инфузия – 30 учебни дни.  

4. Постоянно мониториране на кръвните захари - 20 учебни дни. 

 

КАРДИОЛОГИЯ 

1. Ехокардиография – фундаментално ниво – 20 учебни дни. 

2. Ехокардиография – експертно ниво – 60 учебни дни. 

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

1. Приложение на цитогенетичните и молекулярните методи в клинично – 

лабораторната диагностика на онкохематологичните заболявания – 30 учебни 

дни. 

2. Приложение на класическия цитогенетичен анализ в клинико – лабораторната 

диагностика на онкохематологичните заболявания – 30 учебни дни. 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

1. Молекулярни методи в микробиологичната диагностика – 5 учебни дни. 

 

НЕРВНИ БОЛЕСТИ 

1. Невросонология – 60 учебни дни. 

2. Клинична елекртоенцефалография – 60 учебни дни. 

3. Диагностика на автономната нервна система - 120 учебни дни. 

4. Клинична електромиография – 60 учебни дни. 

 

НЕВРОХИРУРГИЯ 

1. Невронавигация и интраоперативна невросонография – 30 учебни дни. 

 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 

1. Мамография – 10 учебни дни. 
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ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 

1. Пункционна бъбречна биопсия – 4 нива по 15 учебни дни. 

2. Морфологича  диагностика на заболяванията на маточната шийка – съвременна 

диагностична цитология – първо ниво – 25 учебни дни. 

 

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 

1. Ендопротезиране на стави – 30 учебни дни. 

2. Артроскопия – 30 учебни дни. 

 

ОЧНИ БОЛЕСТИ 

1. Лазери в офталмологията – 30 учебни дни. 

2. А и В ехография офталмологията – 30 учебни дни. 

 

ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ 

1. Флексибилна бронхоскопия – 40 учебни дни.  

2. Интервенционална бронхоскопия - 40 учебни дни. 

 

ПСИХИАТРИЯ 

1. Репетитивна транскраниална магнитна стимулация – 45 учебни дни. 

 

УРОЛОГИЯ 

1. Ендоскопски и рентгенологични методи за изследване на отделителната система 

– уретроскопия, цитоскопия, ретроградна уретропиелография, антеградна 

пиелоуретерография - 60 учебни дни. 

2. Трансректална биопсия на простатата под ултразвуков контрол – 30 учебни дни 

3. Екстракорпорална  литотрипсия (ESWL) на камъни в бъбрека и уретрата – 60 

учебни дни. 

4. Пункционна бъбречна биопсия под ултразвуков контрол – 30 учебни дни 

5. Продължителни бъбречно възстановителни терапии при многоорганна  

недостатъчност – 30 учебни дни. 

6. 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 

1. Миниинвазивна ендокринна хирургия – 60 учебни дни. 

2. Трансанална ендоскопска микрохирургия – 60 учебни дни. 

3. Лапароскопска холецистектомия и лапароскопски операции в спешната 

хирургия - 60 учебни дни. 

4. Лапароскопска хирургия на дебелото черво и ректума – 60 учебни дни. 

5. Лапароскопска хирургия на диафрагмата и гастроезофагеалния ъгъл – 60 учебни 

дни. 
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6. Лапароскопска хирургия на хернии и евентрации на предна коремна стена - 60 

учебни дни. 

7. Лапароскопска хирургия на стомаха – 60 учебни дни. 

8. Хирургия на панкреаса – 60 учебни дни. 

9. Хирургия на черния дроб – 60 учебни дни. 

10. Хирургия на долна празна вена – 60 учебни дни. 

11. Лапароскопска хирургия на черен дроб и панкреаса – 60 учебни дни. 
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ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА 
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ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ЛЕКАРИ 

I. КАТЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, МОРСКА И ИНТЕНЗИВНА 

МЕДИЦИНА 

1.ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА 

ТАЗОБЕДРЕНА КОЛЯННА СТАВА. 

База за провеждане: Катедра по анестезиология, морска и интензивна медицина 

Ръководител на обучението: проф. д-р Хр. Бозов, дм 

Технически отговорник: д-р М. Малчева 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, специализиращи анестезиология и 

интензивно лечение. Целта е курсистите да се запознаят с техниките за анестезия при 

ендопротезиране на тазобедрена и колянна става. 

Начало на обучението: 06.02.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-3 

2.ТЕМА НА КУРСА: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА 

ОПЕРАТОР НА ХИПЕРБАРНА КАМЕРА. 

База за провеждане: Катедра по анестезиология, морска и интензивна медицина 

Ръководител на обучението: проф. д-р Хр. Бозов, дм, д-р М. Янева 

Технически отговорник: ц. сл. К. Костадинов 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, медицински сестри  и технически лица, 

които се занимават с хипербарна оксигенация и водолазна медицина. Целта е те да се 

запознаят с техническите характеристики на хипербарните камери и дейностите, които 

извършват операторите по тяхното обслужване. 

Начало на обучението: 10.10.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-10 

3.ТЕМА НА КУРСА: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИПЕРБАРНАТА ОКСИГЕНАЦИЯ 

/ХОБ/ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ТРУДНОЗАРАСТВАЩИ РАНИ /ТЗР/. 

База за провеждане: Катедра по анестезиология, морска и интензивна медицина 

Ръководител на обучението: проф. д-р Хр. Бозов, дм 

Технически отговорник: м.с. С. Гетова 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, медицински сестри, които се занимават с 

лечението на диабетни, варикозни и другитруднозарастващи рани. Целта е те да се 
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запознаят с показанията, противопоказанията, ползите и начините на приложение на 

ХОБ при лечението на труднозаздравяващи рани. 

Начало на обучението: 10.05.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-10 

4.ТЕМА НА КУРСА: ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОСЕНЗОРНА ЗАГУБА НА СЛУХА С 

ХИПЕРБАРНА ТЕРАПИЯ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА. 

База за провеждане: Катедра по анестезиология, морска и интензивна медицина 

Ръководител на обучението: проф. Хр. Бозов, дм, д-р К. Георгиев 

Технически отговорник: м. с. С. Гетова 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички специалности и без специалност. 

Начало на обучението: 26.09.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

II.  КАТЕДРА ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ 

5.ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНФЕКЦИИТЕ ПРИ 

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ. 

База за провеждане: Клиника по вътрешни болести  

Ръководител на обучението: доц. Ив. Въжаров, дм  

Технически отговорник: д-р Я. Димитрова 

Анотация: 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 резултат на собствената микробиологична флора. Лекарите ще 

бъдат обучени за превенция на трансмисията на инфекции. 

Начало на обучението: индивидуално обучение, целогодишно по предварителна 

заявка. 

Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: до 3 на курс  

6.ТЕМА НА КУРСА: МЕТОДИ НА ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

БЪБРЕЦИТЕ В НЕФРОЛОГИЯТА. 

База за провеждане:Катедра „Вътрешни болести” 

Ръководител на обучението: доц. д-р Хр. Сапунджиев, дм 

Технически отговорник: д-р Ан. Антонов-ординатор  
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари специализанти по вътрешни болести ,по 

нефрология,по урология и др. Целта  на обучението е да се усвоят методите на 

функционалната диагностика и добрата клинична практика в съвременната 

нефрология,насочена към ранната диагностика,проследяването на лечението и 

експертизата на заболяванията на отделителната система. 

Начало на обучението: 08.05.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-7 

7.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 Ан. Антонов-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. 

Начало на обучението: Индивидуално обучение по 2 седмици целогодишно по 

предварителна заявка. 

Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа 

Брой курсисти: до 3  

8.ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА АНТИБАКТЕРИАЛНАТА 

ТЕРАПИЯ. 

База за провеждане: Катедра Вътрешни болести  

Ръководител на обучението: доц. д-р Й. Петев, дм 

Технически отговорник: д-р Ан. Антонов-ординатор 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички звена на гражданското и 

военното здравеопазване.Целта на курса е да се представят съвременните аспекти на 

етиологичната диагностика на възпалителните заболявания на белите дробове и тяхната 

антибиотична терапия. 

Начало на обучението: Индивидуално обучение по 2 седмици целогодишно по 

предварителна заявка. 

Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа 

Брой курсисти: до 3  

 

 



99 

 

III. КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 

9.ТЕМА НА КУРСА: КОСТНИ ИНФЕКЦИИ – СЪЩНОСТ И СЪВРЕМЕННО 

ЛЕЧЕНИЕ. 

База за провеждане: Клиника по ортопедия и травматология 

Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Пл. Минчев, дм 

Анотация: Курсът е за лекари със специалност „Ортопедия и травматология”. 

Начало на обучението: Целогодишно по предварителна заявка  

Продължителност: 5 работни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: 6 

10.ТЕМА НА КУРСА: СВОБОДНА АВТОЛОЖНА КОЖНА ПЛАСТИКА: 

ПРИНЦИПИ, ПОКАЗАНИЯ, МЕТОДИ. 

База за провеждане: ОТТПВЕХ 

Ръководител на обучението: доц. д-р Д. Янков, дм 

Технически отговорник: д-р Хр. Христов 

Анотация: Курсът е за лекари от всички хирургични профили, с или без придобита 

специалност. Целта на курса е запознаване с теоретичната база и практическото изпълнение 

на методиката. 

Начало на обучението: 14.11.2016г.  

Продължителност: 5 работни дни, 32 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-7 

11.ТЕМА НА КУРСА: КОЖНА ПЛАСТИКА С РАНДОМИЗИРАНИ ЛАМБА. 

База за провеждане: ОТТПВЕХ 

Ръководител на обучението: доц. д-р Д. Янков, дм 

Технически отговорник: д-р Ан. Станев 

Анотация: Курсът е за лекари от всички хирургични профили, с или без придобита 

специалност. Целта на курса е запознаване с теоретичната база и практическата работа с 

рандомизирани кожни ламба. 

Начало на обучението: 03.10.2016г.  

Продължителност: 5 работни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-7 

12.ТЕМА НА КУРСА: ЛОКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИЗГАРЯНИЯТА. 

База за провеждане: ОТТПВЕХ 

Ръководител на обучението: доц. д-р Й. Заякова, дм 
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Технически отговорник: д-р Б. Валериев 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 07.11.2016г.  

Продължителност: 5 работни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-5 

13.ТЕМА НА КУРСА: РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ НА ЖЕНСКАТА 

ГЪРДА. 

База за провеждане: ОТТПВЕХ 

Ръководител на обучението: доц. д-р Йо. Заякова, дм 

Технически отговорник: д-р Хр. Христов 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 05.12.2016г.  

Продължителност: 5 работни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-5 

IV. КЛИНИКА „ХИРУРГИЯ” 

14.ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 

МЕДИАСТИНОСКОПИЯТА. 

База за провеждане: МБАЛ-Варна към ВМА 

Ръководител на обучението: доц. Р. Асенов, дм 

Технически отговорник: д-р Н. Драгнев 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 20.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

15.ТЕМА НА КУРСА: ЛАПАРОСКОПСКА ХЕРНИОПЛАСТИКА ТАПП, ТЕП. 

База за провеждане: МБАЛ-Варна към ВМА 

Ръководител на обучението: проф. д-р Д. Костов, дмн 

Технически отговорник: д-р Филипов 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 20.02.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 
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Брой курсисти: 2 

16.ТЕМА НА КУРСА: ТОРАКОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЛЕВРАЛНИЯ 

ЕМПИЕМ. 

База за провеждане: МБАЛ-Варна към ВМА 

Ръководител на обучението: доц. Р. Асенов, дм 

Технически отговорник: д-р Н. Драгнев 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари.  

Начало на обучението: 20.02.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

17.ТЕМА НА КУРСА: ЧЕРНОДРОБНИ РЕЗЕКЦИИ.  

База за провеждане: МБАЛ-Варна към ВМА 

Ръководител на обучението: проф. д-р Д. Костов, дмн 

Технически отговорник: д-р Филипов 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари. 

Начало на обучението: 20.03.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 2 

V. ЛАБОРАТОРИЯ ПО ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

18.ТЕМА НА КУРСА: ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФИЯ. 

База за провеждане: ЛХТИ- ВМА МБАЛ-ВАРНА 

Ръководител на обучението: маг. хим. Г. Бончев, дх 

Технически отговорник: маг. инж.- хим. М. Цветкова 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, магистър-фармацевти и магистър-химици. 

Начало на обучението: целогодишно 

Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

19.ТЕМА НА КУРСА: ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФИЯ С МАС - СПЕКТРАЛНА 

ДЕТЕКЦИЯ. 

База за провеждане: ЛХТИ- ВМА МБАЛ-ВАРНА 

Ръководител на обучението: маг. хим. Г. Бончев, дх 

Технически отговорник: маг. инж.- хим. М. Цветкова 
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари, магистър-фармацевти и магистър-химици. 

Начало на обучението: целогодишно 

Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

20.ТЕМА НА КУРСА: ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ. 

База за провеждане: ЛХТИ- ВМА МБАЛ-Варна 

Ръководител на обучението: маг. хим. Г. Бончев, дх 

Технически отговорник: маг. инж.- хим. М. Цветкова 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, магистър-фармацевти и магистър-химици. 

Начало на обучението: целогодишно 

Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

VI.КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ 

И ТОКСИКОАЛЕРГИИ. 

21.ТЕМА НА КУРСА: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСТРИТЕ ОТРАВЯНИЯ. 

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ, МЕДИЦИНСКИ ПОДХОД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И 

ЛЕЧЕНИЕ. 

База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и 

токсикоалергии  

Ръководител на обучението: доц. д-р С. Златева, дм 

Технически отговорник: ст.м.с. Р. Димитрова 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички звена на гражданското и 

военното здравеопазване. Целта на курса е лекарите да се запознаят с актуалните остри 

отравяния и последиците от тях, превенцията им и тяхното съвременно лечение.  

Начало на обучението: 10.04.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

22.ТЕМА НА КУРСА: ОТРАВЯНЕ С ФОСФООРГАНИЧНИ ПЕСТИЦИДИ 

(ФОП). 

База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и 

токсикоалергии 

Ръководител на обучението: доц. д-р П. Маринов, дм 

Технически отговорник: ст.м.с. Р. Димитрова 
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички звена на гражданското и 

военното здравеопазване. ФОП са най-токсичните пестициди, поради което подробно 

се разглежда механизма на токсично действие, клиничната картина, усложнения и 

лечение.  

Начало на обучението: 10.04.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

23.ТЕМА НА КУРСА: ОТРАВЯНЕ С МЕДИКАМЕНТИ.  

База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и 

токсикоалергии. 

Ръководител на обучението: доц. д-р П. Маринов, дм  

Технически отговорник: ст. м. с. Р. Димитрова 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички звена на гражданското и 

военното здравеопазване. Медикаментозните отравяния са едни от най – често 

срещаните в клиничната практика. Разглеждат се диагностиката и лечението на най-

честите от тях.  

Начало на обучението: 18.04.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

24.ТЕМА НА КУРСА: ОТРАВЯНЕ С ПЕСТИЦИДИ. 

База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и 

токсикоалергии. 

Ръководител: доц. д-р П. Маринов, дм 

Технически отговорник: ст.м.с. Р. Димитрова 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички звена на гражданското и 

военното здравеопазване. Пестицидите са широко използвани в бита на хората. 

Отравянията, причинени от тях имат специфична клинична картина и лечение.  

Начало на обучението: 21.11.2016г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

25.ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ ТОКСИКОАЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ. 

База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и 

токсикоалергии 

Ръководител: доц. д-р С. Златева, дм; д-р С. Петрова 
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Технически отговорник: ст.м.с. Р. Димитрова 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички звена на гражданското и 

военното здравеопазване.Острите токсикоалергични реакции са актуален проблем след 

ухапване или ужилване от насекоми, паяци, змии, сколопендри, след консумация на 

някои растения. Разглежда се патогенезата, клиничната изява, терапевтичното 

поведение и профилактиката им. 

Начало на обучението: 14.11.2016г.  

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

26.ТЕМА НА КУРСА: МОРСКА МЕДИЦИНА. ОТРАВЯНЕ ПРИ 

КОНСУМИРАНЕ НА „МОРСКИ ДАРОВЕ” – РИБИ, МОЛЮСКИ И ДР. 

ЦИГУАТЕРА ОТРАВЯНЕ.  

База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и 

токсикоалергии.  

Ръководител: доц. д-р С. Златева, д.м 

Технически отговорник: ст.м.с. Р. Димитрова 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички звена на гражданското и 

военното здравеопазване. Прави се описание на отровните морски създания, обитаващи 

Черно море и топлите океани, които причиняват отравяне при консумация на риба, 

мекотели-миди, стриди, октопод, други ракообразни. Разглежда се устройството на 

отровния апарат, различните токсини и механизма на токсично действие, клинична 

картина и лечение. 

Начало на обучението: 25.04.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

27.ТЕМА НА КУРСА: АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ.  

База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и 

токсикоалергии. 

Ръководител: доц. д-р С. Златева, дм 

Технически отговорник: ст.м.с. Р. Димитрова 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички звена на гражданското и 

военното здравеопазване. Разглеждат се различните класове анаболни стероиди, 

механизъм на действие, токсични последици, създаване на зависимост. 

Начало на обучението: 28.04.2017г.  

Продължителност: 1 учебен ден, 8 академични часа 
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Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

28.ТЕМА НА КУРСА: ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОСТРИ 

ОТРАВЯНИЯ С НАРКОТИЦИ.  

База за провеждане: Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и 

токсикоалергии. 

Ръководител: доц. д-р С. Златева, д.м и д-р М. Йовчева 

Технически отговорник: ст.м.с. Р.Димитрова 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари от всички звена на гражданското и 

военното здравеопазване. Острите отравяния с наркотици са актуален проблем на 

клиничната токсикология. Обсъждат се остри интоксикации с опиати, канабис, 

амфетамини, метамфетамини, кокаин. Прави се преглед на някои нови наркотици и 

„дизайнерски дроги” и се обсъжда тяхното лечение. 

Начало на обучението: 04.04.2017г.  

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-7 

VII. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННОМЕДИЦИНСКА 

ЕКСПЕРТИЗА, АВИАЦИОННА И МОРСКА МЕДИЦИНА. 

29.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. проф. Л. Алексиев, дм 

Технически отговорник: подп. д-р Н. Шопов, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, професионалисти по здравни грижи, 

санитарни инструктори, водолази, парашутисти и военнослужещи от БА без 

предварителна медицинска подготовка, кандидати или изпълняващи длъжността 

“борден спасител”. Има за цел да запознае участниците с основни термини в 

медицинското осигуряване, както и с основите на триажа и мястото на спасителите в 

този процес. Също така курсистите да придобият теоретични знания и практически 

умения за извършване на дейности при различни видове травми и други болестни 

състояния в полеви условия. 

Начало на обучението: 24.04.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часоа 

Брой курсисти: 15 

30.ТЕМА НА КУРСА: ОПЕРАТОР НА БАРОКАМЕРЕН КОМПЛЕКС. 

База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ  

Ръководител на обучението: полк. проф. Л. Алексиев, дм 
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Технически отговорник: подп. 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 

основните правила за работа с барокамера, правилното и безопасно експлоатиране на 

тези съоръжения, като придобият теоретични знания и практически умения за 

провеждане на сеанси в барокамера. 

Начало на обучението: 10.04.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: 15 

31.ТЕМА НА КУРСА: ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ 

ВОДОЛАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. 

База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ  

Ръководител на обучението: полк. проф. Л. Алексиев, дм 

Технически отговорник: подп. 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 

основните правила за оказване на първа медицинска помощ при водолазни 

заболявания, като придобият теоретични знания и практически умения за адекватно 

медицинско осигуряване на пострадали водолази. 

Начало на обучението: 27.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: 15 
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ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ 

ГРИЖИ 

I.  КАТЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, МОРСКА И ИНТЕНЗИВНА 

МЕДИЦИНА 

32.ТЕМА НА КУРСА: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА 

ОПЕРАТОР НА ХИПЕРБАРНА КАМЕРА. 

База за провеждане: Катедра по анестезиология, морска и интензивна медицина 

Ръководител на обучението: проф. д-р Хр. Бозов, дм., д-р М. Янева 

Технически отговорник: ц. сл. К. Костадинов 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, медицински сестри и технически лица, 

които се занимават с хипербарна оксигенация и водолазна медицина. Целта е те да се 

запознаят с техническите характеристики на хипербарните камери и дейностите, които 

извършват операторите по тяхното обслужване. 

Начало на обучението: 10.10.2016г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-10 

33.ТЕМА НА КУРСА: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИПЕРБАРНАТА ОКСИГЕНАЦИЯ 

/ХОБ/ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ТРУДНОЗАРАСТВАЩИ РАНИ /ТЗР/. 

База за провеждане: Катедра по анестезиология, морска и интензивна медицина 

Ръководител на обучението: проф. д-р Хр. Бозов, д.м. 

Технически отговорник: м.с. С. Гетова 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, медицински сестри, които се занимават с 

лечението на диабетни, варикозни и други труднозарастващи рани. Целта е те да се 

запознаят с показанията, противопоказанията, ползите и начините на приложение на 

ХОБ при лечението на труднозаздравяващи рани. 

Начало на обучението: 10.05.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-10 

II. ОТДЕЛЕНИЕ „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ИМУНОЛОГИЯ” 

34.ТЕМА НА КУРСА: ЛАБОРАТОРНАТА МЕДИЦИНА В ОСНОВАТА НА 

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОЦЕС. 

База за провеждане: Отделение „Клинична лаборатория и имунология” 

Ръководител на обучението: д-р М. Йорданова 

Технически отговорник: д-р Р. Ряхова 
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Анотация: Курсът е предназначен за медицински лаборанти и медицински сестри от 

всички звена на гражданското и военно здравеопазване. 

Начало на обучението: 22.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: 8 

35.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. 

Начало на обучението: 07.11.2016г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: 8 

III. КЛИНИКА „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ”  

36.ТЕМА НА КУРСА: ПЪРВИЧНА И РЕВИЗИОННА АЛОПЛАСТИКА НА 

ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА. 

База за провеждане: Клиника „Ортопедия и травматология” 

Ръководител на обучението: полк. доц. Пл. Минчев, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за операционни медицински сестри, които трябва да 

се запознаят с работата при ендопротезиране на тазобедрена и колянна става. 

Начало на обучението: целогодишно по предварителна заявка 

Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: 3 

IV. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННОМЕДИЦИНСКА 

ЕКСПЕРТИЗА, АВИАЦИОННА И МОРСКА МЕДИЦИНА 

37.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. проф. Л. Алексиев, дм 

Технически отговорник: подп. д-р Н. Шопов, дм 



109 

 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, професионалисти по здравни грижи, 

санитарни инструктори, водолази, парашутисти и военнослужещи от БА без 

предварителна медицинска подготовка, кандидати или изпълняващи длъжността 

“борден спасител”. Има за цел да запознае участниците с основни термини в 

медицинското осигуряване, както и с основите на триажа и мястото на спасителите в 

този процес. Също така курсистите да придобият теоретични знания и практически 

умения за извършване на дейности при различни видове травми и други болестни 

състояния в полеви условия. 

Начало на обучението: 24.04.2017г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 15 

38.ТЕМА НА КУРСА: ОПЕРАТОР НА БАРОКАМЕРЕН КОМПЛЕКС. 

База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ  

Ръководител на обучението: полк. проф. Л. Алексиев, дм 

Технически отговорник: подп. 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 

основните правила за работа с барокамера, правилното и безопасно експлоатиране на 

тези съоръжения, като придобият теоретични знания и практически умения за 

провеждане на сеанси в барокамера. 

Начало на обучението: 10.04.2017г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: 15 

39.ТЕМА НА КУРСА: ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ 

ВОДОЛАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. 

База за провеждане: НПЦВМЕАММ - ОВМЕРВ  

Ръководител на обучението:  полк. проф. Л. Алексиев, дм 

Технически отговорник: подп. 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 

основните правила за оказване на първа медицинска помощ при водолазни 

заболявания, като придобият теоретични знания и практически умения за адекватно 

медицинско осигуряване на пострадали водолази. 

Начало на обучението: 27.03.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часове  

Брой курсисти: 15 
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ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ 

ГРИЖИ 

I. КЛИНИКА „ХИРУРГИЯ” 

1.ТЕМА НА КУРСА: ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ В 

ОПЕРАЦИОННИ. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – клиника по Хирургия 

Ръководител: доц. д-р Б. Тодоров, дм 

Технически отговорник: ст.м.с. З. Савова 

Анотация: Необходимостта от обучени операционни сестри нараства ежегодно. След 

завършване на курса, курсистите придобиват умения за работа в операционни зали и 

работа в екипи. Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи/мед. сестри/ 

Начало на курса: м. октомври, ноември, декември 2016, м. януари и м. февруари 

2017г. 

Продължителност : 22 работни дни, 134 учебни часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-6 

2.ТЕМА НА КУРСА: РАБОТА НА ЕНДОСКОПСКАТА СЕСТРА ПРИ 

АСИСТИРАНЕТО НА ИНВАНЗИВНИ ЕНДОСКОПСКИ МАНИПУЛАЦИИ. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – клиника по Хирургия 

Ръководител: доц. д-р Бойко Тодоров, дм 

Технически отговорник: д-р Райчинов 

Анотация: Ендоскопската сестра участва активно в извършване на инвазивни 

изследвания. От подготовката и зависи качеството на извършеното изследване и 

последващата обработка на ендоскопите. След завършването придобиват умение за 

работа при извършване на горна и долна ендоскопии, вземане, съхранение и изпращане 

на материали за изследване, дезинфекционна обработка на ендоскопската апаратура. 

Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи/мед. сестри/. 

Начало на курса: 10.10.2016г. и 13.03.2017г. 

Продължителност: 5 работни дни, 30 учебни часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-4 

II. КЛИНИКА „НЕРВНИ БОЛЕСТИ” 

3.ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ В МЕДИЦИНСКИТЕ ГРИЖИ ПРИ 

ПАЦИЕНТИ С ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – клиника по Нервни болести 

Ръководител: д-р С. Мантарова, дм 

Технически отговорник: ст.м.с. Цв. Ралчева 
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Анотация: Запознаване с клиничните симптоми и терапевтичното поведение при ранна 

и късна Паркинсонова болест. Разпознаване на немоторните симптоми на болестта. 

Акинетични кризи. Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи с 

интереси в областта на двигателните нарушения. 

Начало на курса: 16.01.2017г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-5 

4.ТЕМА НА КУРСА: ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА В НЕВРОЛОГИЧНАТА 

ПРАКТИКА. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – клиника по Нервни болести 

Ръководител: д-р С. Мантарова дм 

Технически отговорник: ст.м.с. Цв. Ралчева 

Анотация: Запознаване с видовете болки в неврологичната практика. Терапевтични 

възможности и нежелани лекарствени реакции. Курсът е предназначен за 

професионалисти по здравни грижи. 

Начало на курса: 03.10.2016г. 

Продължителност : 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-5 

III. ОТДЕЛЕНИЕ „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ” 

5.ТЕМА НА КУРСА: ПРИНЦИПИ НА АНТИБИОТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 

ИНФЕКЦИИ НА ГОРНИ И ДОЛНИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – отделение по Вътрешни болести 

Ръководител: подп. д-р А. Гозманов 

Технически отговорник: ст.м.с. Н. Симеонова 

Анотация: Групи антибиотици и тяхното приложение. Курсът е предназначен за 

професионалисти по здравни грижи. 

Начало на курса: 10.10.2016г. 

Продължителност: 3 работни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

6.ТЕМА НА КУРСА: РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЪРДЕЧНО-

СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯТА. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – отделение по Вътрешни болести 

Ръководител: д-р Е. Опинчева 
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Технически отговорник: гл. м. с. Митева 

Анотация: Основни принципи на електрокардиографията. Теоретична и практична 

подготовка. Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на курса: 17.10.2016г. 

Продължителност: 5 работни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

7.ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В КАРДИОЛОГИЯТА – 

СПЕЦИФИЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – отделение по Вътрешни болести 

Ръководител: д-р Е. Опинчева 

Технически отговорник: гл. м. с. Митева 

Анотация: Повишаване качеството на сестринските грижи по отношение на 

специфичните състояния в кардиологията, изискващи екипна работа. Курсът е 

предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на курса: 19.12.2016г. 

Продължителност: 3 работни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

8.ТЕМА НА КУРСА: ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПУЛМОЛОГИЯТА. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – отделение по Вътрешни болести 

Ръководител: подп. д-р А. Гозманов 

Технически отговорник: подп. д-р А. Гозманов 

Анотация: Практична и теоретична подготовка на медицинските сестри при 

извършване на функционалните изследвания. Курсът е предназначен за 

професионалисти по здравни грижи. 

Начало на курса: 06.02.2017г. 

Продължителност: 3 работни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: 5 

9.ТЕМА НА КУРСА: ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В НЕФРОЛОГИЯТА, 

РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – отделение по Вътрешни болести 

Ръководител: д-р Ан. Шулева 

Технически отговорник: ст.м.с. Симеонова 
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Анотация: Запознаване с особеностите при извършване на нефрологичните 

изследвания. Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на курса: 16.01.2017г. 

Продължителност: 3 работни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: 5 

10.ТЕМА НА КУРСА: НАДНОРМЕНО ТЕГЛО. ЗАТЛЪСТЯВАНЕ – НОВОСТИ В 

ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – отделение по Вътрешни болести 

Ръководител: подп. д-р А. Гозманов 

Технически отговорник: д-р Р. Макулева 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи, работещи в 

различни клинични звена и военните формирования. 

Начало на курса: 03.10.2016г. 

Продължителност: 3 работни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: 5 

11.ТЕМА НА КУРСА: ЗАХАРЕН ДИАБЕТ – ОБУЧЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ЗА ХДР 

И АПЛИКАЦИЯ НА ИНСУЛИН. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – отделение по Вътрешни болести 

Ръководител: подп. д-р А. Гозманов 

Технически отговорник: д-р Р. Макулева, д-р Корудов 

Анотация: Повишаване качеството на сестринските грижи при обучението на болни със 

захарен диабет. Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи, 

работещи в различни клинични звена и военните формирования. 

Начало на курса: 21.11.2016г. 

Продължителност: 2 работни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

12.ТЕМА НА КУРСА: ОСТЕОПОРОЗА – СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И 

ЛЕЧЕНИЕ. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – отделение по Вътрешни болести 

Ръководител: подп. д-р А. Гозманов 

Технически отговорник: д-р Р. Макулева 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи, работещи в 

различни клинични звена и военните формирования. 
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Начало на курса: 14.11.2016г. 

Продължителност: 2 работни дни, 12 акредитични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

IV. ОТДЕЛЕНИЕ „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ” 

13.ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

ПАЦИЕНТИТЕ И ОЦЕНКА НА КЛИНИЧНО – ЛАБОРАТОРНИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – отделение по Клинична лаборатория 

Ръководител: проф. Н. Атанасов, дмн 

Технически отговорник: д-р Ю. Дичева 

Анотация: Курсът е предназначен за медицински лаборанти и медицински сестри от 

всички звена на гражданското и военно здравеопазване. Целта на обучението е 

запознаване с основните изисквания при вземане, съхранение и изпращане на 

материали за изследване. Основни правила при оценка на клинично-лабораторната 

информация 

Начало на курса: 10.10.2016г. 

Продължителност: 5 работни дни, 30 академични часа  

Брой курсисти: 8 

14.ТЕМА НА КУРСА: НОВОСТИ В КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – отделение по Клинична лаборатория 

Ръководител: проф. Н. Атанасов, дмн 

Технически отговорник: д-р Ю. Дичева 

Анотация: Курсът е предназначен за клинични лаборанти от всички звена на 

гражданското и военно здравеопазване. Целта на обучението е повишаване на 

теоретичната и практическа подготовка на специалистите, запознаване със 

съвременните възможности на клиничната лаборатория 

Начало на курса: 14.11.2016г. 

Продължителност: 5 работни дни, 30 академични часа  

Брой курсисти: 8 

15.ТЕМА НА КУРСА: ИНТЕРФЕРИРАЩИ ЕФЕКТИ НА ПРИЛАГАНИТЕ 

МЕДИКАМЕНТИ ВЪРХУ ЛАБОРАТОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. 

База на провеждане: ВМА МБАЛ Пловдив – отделение по Клинична лаборатория 

Ръководител: проф. Н. Атанасов 

Технически отговорник: д-р Ю. Дичева 
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Анотация: Курсът е предназначен за медицински лаборанти и медицински сестри от 

всички звена на гражданското и военно здравеопазване. Правилно интерпретиране на 

лабораторните резултати, съобразено с влиянието на прилаганите лекарствени 

средства. Практически указания за предотвратяването на фармакологичната 

интерференция.  

Начало на курса: 03.04.2017г. 

Продължителност: 5 работни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

16.ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА 

БОЙНИ САНИТАРИ. 

База на провеждане: Военно формирование заявител 

Ръководител: подп. д-р Д. Пранджев 

Технически отговорник: м-р д-р М. Георгиева 

Анотация: Курсът е предназначен за военнослужещи от БА без предварителна 

медицинска подготовка за придобиване на теоретични знания и практически умения за 

оказване на първа медицинска помощ и извършване на животоспасяващи дейности при 

различните 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 курса: по заявка от военните формирования 

Продължителност: 5 работни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: до 10 
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...........................................................       Образец № 1  

(Началник на здравното заведение)  

               подпис, печат 

                                                                                      

 

З  А  Я  В  Л Е Н И Е 

 

1. За обучение в КУРС №...............от план-разписанието на ВМА,   НА ТЕМА………….... 

………………………………………………………………………………………………………...…. 

....................................................................................................................................................... 

считано от.........................20........г., с продължителност от …………………..учебни дни,  

в катедра /клиника/лаборатория/ отделение/............................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

2. Данни на кандидата: 

………………………………………………………………………........................................... 
/ звание, трите имена, академична длъжност, научна степен / 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

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  

(Началник на здравното заведение)  

               подпис, печат                                                                                      

 

 

З  А  Я  В  Л Е Н И Е 

(за професионалисти по здравни грижи) 

 

1. За обучение в КУРС №...............от план-разписанието на ВМА,   НА ТЕМА………….... 

………………………………………………………………………………………………………...…. 

....................................................................................................................................................... 

считано от.........................20........г., с продължителност от …………………..учебни дни,  

в катедра /клиника/лаборатория/ отделение/............................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

2. Данни на кандидата: 

………………………………………………………………………........................................... 
/ звание, трите имена, академична длъжност, научна степен / 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

ЕГН.................................................................УИН............................................................................ 

/БАПЗГ/................................................................................................................................... 

Телефон за контакт……………………………………………………………………….…… 

Email:............................................................................................................................................ 

3. Месторабота:........................................................................................................................... 

Адрес:........................................................................................................................................... 

 

 

 

  ………..                                                                 ………………………………………..                                                        

     /дата/                                                                                           /подпис на канди 
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..........................................................                                                                                   Образец № 3 

(Началник на здравното заведение) 

                 подпис, печат 

 

 

З  А  Я  В  Л Е Н И Е 

 

1. За ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:……………………….………………………………… 

....................................................................................................................................................... 

считано от.........................20........г., с продължителност   от.….……………..учебни дни,    

в катедра /клиника/лаборатория/ отделение/ ........................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. Данни на кандидата: 

………………………………………………………………………........................................... 
/ звание, трите имена, академична длъжност, научна степен / 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

ЕГН................................................................ УИН............................................................................ 

/Районна колегия на БЛС./......................................................................................................... 

Телефон за контакт…………………………………………………………………….……… 

Email:........................................................................................................................................... 

3. Месторабота:........................................................................................................................... 

Адрес:.......................................................................................................................................... 

Призната специалност:……………………………………………………………………….. 

                                            

                 

 

………………                                                                                            ……………….…………………                                                      

  /  дата /                                                                                             /подпис на кандидата/   
 



120 

 

                                                                                                                                                                                         

Образец № 4 

                                                                           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 здравеопазването 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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