
 



УКАЗАНИЯ 
 
0. Заявки за включване в курсове и индивидуално обучение (за 

което задължително се посочва дата и месец), съглас-но 

План–разписанието за 2021 г., се приемат до 15.11.2020  
г. При необходимост за включване в курс се приемат до-

пълнително заявки през цялата година. 

1. Курсовете се провеждат само при достатъчен брой кан-

дидати, които получават “Карта-направление”, най-къс-но 

един месец преди започването му.  
2. Таксите за обучение (6,00 лв./дневно и 15,00 лв. право-

участие за всеки курс) се внасят при откриването на 

курса, на определен отговорник, а фактури се издават при 

посочен Булстат.  
3. Завършилите форма на СДО получават “Удостоверение” с 

кредитни точки, посочени в План-разписанието. Дубликат на 

удостоверение се издава в срок до 10 работни дни след 

подадена молба до Ректора и такса от 15,00 лв. 
 
 

 

Адрес:  

1431, гр. София, бул. “Акад. Ив. Гешов” № 15 

МУ – София – Ректорат, отдел “СДО и УБК” 

 

За контакти:  
г-жа Георгиева – 02/9152135, 0888239521 от 09.00 - 

16.00 ч. факс 02/915 2167, e-mail: ggeorgieva@mu-sofia. 

bg  
Общежитие - тел. 02/8591003, 02/8595162 

Допълнителна информация: 
 
Електронен вариант на План-разписанието се пуб-

ликува на сайта на МУ-София, www.mu-sofia.bg, СДО - 

Продължаващо обучение. 
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УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА” 

 

КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И  

ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
 

 

1. Специфични грижи и поведение на медицинска-

та сестра / акушерка при пациенти в критично 

състояние.  
Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/  
Брой курсисти - 10  
Начало - 04.10.2021 г., 08.00 часа  
База: II-ро НАИЛ към КАИЛ 

 

2. Основни аспекти в работата на медицинската 

сестра/акушерка в операционна зала по време на 
анестезия и реанимация.  
Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/  
Брой курсисти - 10  
Начало - 27.09.2021 г., 08.00 часа  
База: II-ро НАИЛ към КАИЛ 

 

3. Основни задължения в работата на медицин-

ската сестра при анестезия. Продължителност - 2 

работни дни /16 кр. точки/ 

Брой курсисти - 10 

Начало - 21.10.2021 г.  
База: КАИЛ - III НАИЛ 

 

4. Роля и място на медицинската сестра при лече-

ние на болката в интензивно отделение. 

Продължителност - 2 работни дни /16 кр. точки/ 

Брой курсисти - 10 

Начало - 28.10.2021 г.  
База: III НАИЛ към КАИЛ 
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КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И  

БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА 
 

 

5. Сестрински грижи при пациенти със захарен 

диабет тип 1 и тип 2.  
Продължителност - 2 работни дни /12 кр. точки/  

Брой курсисти - 12  

Начало - 06.04.2021 г., 08.30 часа 

 

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ 
 

 

6. Пейсмейкърна система. Видове пейсмейкъри. 

Униполярно и биполярно пейсиране. Импланта-

ция на ПС. Протокол.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  

Брой курсисти - 15 

Начало - 10.03.2021 г. 

 

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ 
 

 

7.  Кожни проби при деца и възрастни. 
 

Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  

Брой курсисти - 15  
Начало - 15.03. и 04.10.2021 г., 8.30 часа 

 

8. Инхалаторно лечение – видове, устройства, 

техника на използване.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  

Брой курсисти - 15  
Начало - 22.03. и 11.10.2021 г., 8.30 часа 
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9. Функционално изследване на дишането при деца 
и възрастни.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 15  
Начало - 29.03. и 18.10.2021 г., 8.30 часа 

 

Клиниката предлага индивидуално обучение 
през цялата година. 

 

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ С 
БАНКА ЗА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ 

 

 

10. Съвременни лабораторни методи в имунологи-
ята.  
Продължителност - 5 работни дни /36 кр. точки/  
Брой курсисти - 10 

Начало - 05.04.2021 г. 
 

КАТЕДРА ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 
 

 

11. Актуални проблеми на клинично-лабораторна-та 
практика.  
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/  
Брой курсисти - 12 

Начало - 02.06.2021 г. 
 

КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ 
 

 

12. Изследване на цереброспинална течност / 
ликвор/ - курс за медицински лаборанти. 
Продължителност - 2 работни дни /14 кр. точки/  
Брой курсисти - 10  
Начало - 11.02.2021 г., 12.00 часа 
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13. Ключова роля на медицинските сестри в ранна-
та диагностика и пост-диагностичните грижи при 
деменции. 
Продължителност - 2 работни дни /16 кр. точки/ 
Брой курсисти - 15  
Начало - 16.03.2021 г., 9.00 часа 

 

14. Невроимунни заболявания - множествена скле-
роза, миастения, полирадикулопатия тип Ги-лен-
Баре.  
Продължителност - 2 работни дни /14 кр. точки/ 
Брой курсисти - 15  
Начало - 08.04.2021 г., 12.00 часа 

 

15. Мобилизации на рамо – курс за рехабилитато-ри.  
Продължителност - 2 работни дни /12 кр. точки/ 
Брой курсисти - 12  
Начало - 22.02.2021 г., 12.00 часа 

 

16. Мекотъканни мобилизационни техники в шиен, 
торакален и лумбален отдел на гръбначния 
стълб - теоретичен и практически курс за реха-
билитатори. 
Продължителност - 4 работни дни /24 кр. точки/ 
Брой курсисти - 12  
Начало - 15.02.2021 г., 12.00 часа 

 

КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ И 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
 
 

17. Специализирани сестрински грижи при пациен-
ти, подготвяни за бъбречна трансплантация и 
при бъбречно трансплантирани пациенти с ин- 
фекции. 
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/ 
Брой курсисти - 10  
Начало - 15.03.2021 г., 09.00 часа 

 
– 6 – 



18. Осъществяване на плазмообмен преди, по вре-

ме и след бъбречна трансплантация, при паци-

енти с редки заболявания и при пациенти с ре-

акция на отхвърляне на трансплантата.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  
Брой курсисти - 10  
Начало - 19.04.2021 г., 9.00 часа 

 

19. Сестрински грижи при пациенти на диализно 

лечение.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  
Брой курсисти - 10  
Начало - 11.10.2021 г., 9.00 часа 

 

20. Сестрински грижи при пациенти с нефрологич-

ни заболявания.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  
Брой курсисти - 10  
Начало - 26.05.2021 г., 9.00 часа 

 

Клиниката по нефрология и трансплантация 

предлага индивидуално обучение по посочените 

теми. 

 

КЛИНИКА ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА 
 

 

21. Конвенционални и хибридни нуклеарномедицин-

ски методи - SPECT, PET и комбинацията им с CT 

– индивидуално обучение за рентгенови ла-

боранти.  

Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  
Брой курсисти - 2  
Начало - по желание на курсиста, 8.30 часа 
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22. Нови нуклеарномедицински методи, техники и 

радифармацевтици “68Ga-peptides” . Основи и 

перспективи – индивидуално обучение за рент-

генови лаборанти.  
Продължителност - 2 работни дни /12 кр. точки/  

Брой курсисти - 2  
Начало - по желание на курсиста, 8.30 часа 

 

КЛИНИКА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 
 

23. Образна диагностика на млечната жлеза - инди-

видуално обучение за рентгенови лаборанти. 

Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 2  

Начало - по желание на курсиста 
 

24. Компютър – томографска образна диагности-ка - 

индивидуално обучение за рентгенови лабо-

ранти.  
Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/  

Брой курсисти - 2  
Начало - по желание на курсиста, 8.30 часа 

 

25. Магнитно – резонансна образна диагностика - 

индивидуално обучение за рентгенови лаборан-

ти.  
Продължителност - 15 работни дни /90 кр. точки/  

Брой курсисти - 2  
Начало - по желание на курсиста, 8.30 часа 

 

26. Дигитална рентгенография - курс за рентгено-ви 
лаборанти.  
Продължителност - 2 работни дни /14 кр. точки/  

Брой курсисти - 2  

Начало - 25.02.2021 г., 8.30 часа 
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КЛИНИКА ПО ПСИХИАТРИЯ 
 

 

27. Синдрома на прегаряне /Бърнаут/ в медицинска-

та професия – предизвикателство или пораже-

ние – рискове, превенция, стратегия за справя-

не.  
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/  
Брой курсисти - 15  
Начало - 21.04.2021 г., 8.30 часа 

 

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ 
 

 

28. Комуникацията със спешни пациенти в условия 

на кризисни ситуации.  
Продължителност - 2 работни дни /16 кр. точки/  
Брой курсисти - 20  
Начало - 28.10.2021 г., 14.00 часа. 

 

29. “Медицински триаж” в болничната помощ. 

Продължителност - 2 работни дни /16 кр. точки/  
Брой курсисти - 20  
Начало - 25.02.2021 г., 14.00 часа. 

 

КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И 
ДЕОНТОЛОГИЯ 

 

 

30. Актуални проблеми при съдебно-медицинските 

лабораторни изследвания.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  

Брой курсисти - 10  
Начало - 21.04.2021 г., 8.00 часа 
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КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ 
 

 

31. Лапароскопски операции в урологията – обуче-
ние за операционни медицински сестри.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  
Брой курсисти - 5  
Начало - 17.11.2021 г., 09.30 часа 

 

32. Биопсия под ехографски и ендоскопски кон-трол 

в урологията – обучение за операционни сестри. 

 
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  
Брой курсисти - 5  
Начало - 17.03.2021 г., 09.30 часа 

 

33. Трансуретрална хирургия – обучение за опера-  
ционни медицински сестри. Продължителност - 

3 работни дни /18 кр. точки/  
Брой курсисти - 5  
Начало - 13.10.2021 г., 09.30 часа 

 

34. Приложение на лазер и ултразвук в урологията –

обучение за операционни медицински сестри. 

Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  
Брой курсисти - 5  
Начало - 10.02.2021 г., 09.30 часа 

 

35. Хранене при пациенти с трансплантиран бъб-

рек.  
Продължителност - 2 работни дни /20 кр. точки/  
Брой курсисти - 10  
Начало - 07.10.2021 г., 13.00 часа. 

 

Клиниката по урология предлага индивидуално 
обучение по посочените теми. 
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КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ 
 

 

36. Лапароскопска хирургия – обучение за опера-

ционни медицински сестри.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  

Брой курсисти - 5 

Начало - 25.01. и 27.09.2021 г. 
 

37. Превързочна техника – десмургия, дренажи, ас-

пирации - курс за медицински сестри от хирур-

гични клиники. 
 

Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/ 

Брой курсисти - 5 

Начало - 08.02. и 04.10.2021 г. 
 

38. Видове хранене при хирургично болни пациен-

ти. Нутриенти.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  

Брой курсисти - 5 

Начало - 15.02. и 18.10.2021 г. 
 

39. Устройство и организация, асептика и анти-

септика в операционен блок.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  

Брой курсисти - 5 

Начало - 01.02. и 27.09.2021 г. 
 

40. Профилактика на вътреболнични инфекции в 

хирургична клиника – дезинфекция и стерили-

зация.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  

Брой курсисти - 5 

Начало - 25.01. и 25.10.2021 г. 
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41. Курс за обучение на операционни сестри - орга-

низация на работата в операционен блок; асеп-

тика и антисептика; хирургичен инструмен-

тариум и хирургични консумативи;.  
Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ 

 

Брой курсисти - 2 
 

Начало - по желание на курсиста. 
 
 

 

Клиниката по хирургия предлага индивидуално 

обучение за всички курсове. 
 
 

 

КЛИНИКА ПО ОБЩА ЧЕРНОДРОБНО - 

ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ 

 
 
 

 

42. Специфични здравни грижи за пациента с порт 

система в предоперативен, оперативен и сле-

доперативен период. 
 

Продължителност - 2 работни дни /17 кр. точки/ 

Брой курсисти - 10 

Начало - 25.03.2021 г. 
 

 

43. Хемотрансфузия – нови нормативни изисква-

ния.  
Продължителност - 2 работни дни /18 кр. точки/ 

 

Брой курсисти - 10 

Начало - 22.04.2021 г. 
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УСБАЛ ПО АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ “МАЙЧИН ДОМ” 

 

 

44. Диабет и бременност – индивидуално обучение 
за акушерки и мед. сестри.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 10  
Начало - по желание на курсиста  
База: УСБАЛАГ – Патология на бременността 

 

45. Интензивни грижи и лечение на недоносени и 
увредени деца – обучение за акушерки и меди-  
цински сестри.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 3  
Начало - по желание на курсиста  
База: УСБАЛАГ - Клиника по неонатология 

 

46. Обучение за анестезиологични акушерки – 
съвременни анестетични техники и медикация, 
видове анестетици.  
Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/  
Брой курсисти - 2  
Начало - по желание на курсиста  
База: УСБАЛАГ – Операционен блок 

 

47. Обучение за операционни акушерки - организа-
ция на работата в операционен блок; асептика  
и антисептика; хирургичен инструментариум  
и хирургични консумативи.  
Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/  
Брой курсисти - 2  
Начало - по желание на курсиста  
База: УСБАЛАГ – Операционен блок 
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48. Обучение на операционни акушерки по ендос-

копска техника.  
Продължителност - 5 работни дни /35 кр. точки/  
Брой курсисти - 3  
Начало - по желание на курсиста  
База: УСБАЛАГ – Операционен блок 

 

49. Поведение на акушерката при раждащи паци-

ентки с придружаващи заболявания.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 2  
Начало - по желание на курсиста  
База: УСБАЛАГ - Родилна зала 

 

50. Имунохематологични диагностични методи в 

клиничната практика.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 5  
Начало - по желание на курсиста  
База: Отделение по “Имунохематология и тран-

сфузиология” към УСБАЛАГ 
 

51. Съвременни аспекти на трансфузионната те-

рапия.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 5  
Начало - по желание на курсиста  
База: Отделение по “Имунохематология и тран-

сфузиология” към УСБАЛАГ 
 

52. Усложнения в послеродовия период. 

Продължителност - 3 работни дни /18 кр.точки/  
Брой курсисти - 5  
Начало - по желание на курсиста  
База: УСБАЛАГ – Послеродова клиника 
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53. Лекарствоснабдяване на болнично отделение. 

Продължителност - 2 работни дни /16 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 2 
 

Начало - по желание на курсиста 
 

База: УСБАЛАГ - Болнична аптека 
 

54. Сърдечно-съдови заболявания и бременност. 

Продължителност - 2 работни дни /12 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 5 
 

Начало - по желание на курсиста 
 

База: УСБАЛАГ 
 

55. Ролята на акушерката в системата на асисти-

раната репродукция. 
 

Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 2 
 

Начало - по желание на курсиста 
 

База: УСБАЛАГ – Трета гинекологична клиника 
 

56. Интензивно лечение при пациенти с остра ди-

хателна недостатъчност.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/ 

 

Брой курсисти - 2 
 

Начало - по желание на курсиста 
 

База: УСБАЛАГ – КАИЛ 
 

57. Обучение на акушерки за работа в Диагностич-

но-консултативен блок.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/ 

 

Брой курсисти - 2 
 

Начало - по желание на курсиста 
 

База: УСБАЛАГ – ДКБ 
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58. Обучение на акушерките в подпомагане на ро-

дилките в процеса на кърмене. Продължителност 

- 3 работни дни /18 кр. точки/  
Брой курсисти - 2  
Начало - по желание на курсиста  
База: УСБАЛАГ – Послеродова клиника 

 

КАТЕДРА ПО ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 
 

 

59. Вътреболнични инфекции – дефиниция, индика-

торни клинични форми, значение. Дезинфекция 

и стерилизация в болничната практика - тема-

тичен курс за медицински сестри, акушерки, 

инспектори по обществено здраве, болнични 

сестри по контрол на инфекциите, бакалаври  
по здравни грижи и др.  
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/  
Брой курсисти - 20 

Начало - 22.03.2021 г. 

 

КАТЕДРА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 
ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ТРОПИЧЕСКА 

МЕДИЦИНА 

 

 

60. Грижи за пациенти с ХИВ/СПИН  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/ 

Брой курсисти - 5-10 

Начало - 05.04.2021 г. 
 

61. Грижи за деца с инфекциозни заболявания 

Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 10 

Начало - 07.06.2021 г. 
 

–16– 



УМБАЛ ПО БЕЛОДРОБНИ 
 

БОЛЕСТИ 
 

“СВЕТА СОФИЯ” 

 

 

62. Обучение за работа в бронхологично отделе-

ние. Основни задължения на медицинската се-

стра при ендоскопска хирургия - индивидуално 

обучение за мед. сестри.  
Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/  
Брой курсисти - 2  

Начало - по желание на курсиста 
 

63. Аерозолотерапия - индивидуално обучение за 
медицински сестри и рехабилитатори.  
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/  
Брой курсисти - 5  

Начало - по желание на курсиста 
 

 

УСБАЛ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 
“АКАД. ИВАН ПЕНЧЕВ.” 

 

 

64. Остеопороза - правила за добра клинична прак-

тика – тематичен курс за всички медицински 

специалисти.  

Продължителност - 2 работни дни /14 кр. точки/ 

Брой курсисти - 20 

Начало - 22.04.2021 г.  

База: Трета клиника по ендокринология и болести 

на обмяната 
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65. Ендокринни хипертонии - тематичен курс за 

всички профили медицински специалисти. 
 

Продължителност - 2 работни дни /14 кр. точки/ 

Брой курсисти - 10 

Начало - 26.04.2021 г.  

База: Първа клиника по ендокринология и болести 

на обмяната 
 

66. Ендокринология на климактериума /мъжки, 

женски/ - тематичен курс за всички профили 

медицински специалисти. 
 

Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/ 

Брой курсисти - 10 

Начало - 07.06.2021 г.  

База: Първа клиника по ендокринология и болести 

на обмяната 
 

67. Съвременни аспекти в лечението и обучение-то 

на болните със захарен диабет - тематичен курс 

за медицински сестри.  
Продължителност - 2 работни дни /15 кр. точки/  

Брой курсисти - 10  
Начало - 16.03. и 09.11.2021г., 13.00 часа 

 

База: Втора клиника по ендокринология и болести 

на обмяната 
 

68. Актуални аспекти в диагностиката и хирур-

гичното лечение на заболяванията на щито-

видната жлеза - курс за медицински сестри.  
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/  

Брой курсисти - 15 

Начало - 14.04. и 13.10.2021 г.  

База: Клиника по хирургия 
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УМБАЛ ПО НЕВРОЛОГИЯ И 

ПСИХИАТРИЯ “СВЕТИ НАУМ” 

 

 

69. Образни изследвания при неврологични и пси-

хични заболявания - тематичен курс за рентге-

нови лаборанти и медицински сестри.  
Продължителност - 1 работен ден /6 кр. точки/  

Брой курсисти - 10 

Начало - 28.05.2021 г. 
 

70. Множествена склероза - тематичен курс за ме-
дицински сестри.  
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/  
Брой курсисти - 10 

Начало - 17.11.2021 г. 
 

71. Главоболие - тематичен курс за всички профили. 

Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/ 

Брой курсисти - 10 

Начало - 06.10.2021 г. 
 

72. Психиатрично сестринство и опазване права-та 
на човека - тематичен курс за психиатрич-  
ни сестри.  

Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/  
Брой курсисти - 10 

Начало - 10.05.2021 г. 
 

73. Психиатрично сестринство при оценка и грижи 

за опасни пациенти - тематичен курс за психи-

атрични сестри.  
Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/ 

Брой курсисти - 10 

Начало - 13.09.2021 г. 
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74. Принципи на диагностика, лечение и наблюде-
ние на болни с епилепсия.  
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/ 

Брой курсисти - 10 

Начало - 24.11.2021 г. 
 

75. Диагностика, терапия и здравни грижи при 
детски неврологични заболявания.  
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/ 

Брой курсисти - 10 

Начало - 17.03.2021 г. 
 

76. Паркинсонова болест. Инфузионно /помпено/ 
лечение.  
Продължителност - 1 работен ден /6 кр. точки/ 

Брой курсисти - 10 

Начало - 08.10.2021 г. 
 

77. Интензивни грижи при неврологични заболя-
вания. Исхемичен мозъчен инсулт - съвременно  
лечение и грижи за болния. Продължителност - 5 

работни дни /32 кр. точки/  
Брой курсисти - 5 

Начало - 15.11.2021 г. 
 

78. Психологична работа в екип – тематичен курс за 
всички профили.  
Продължителност - 2 работни дни /16 кр. точки/  
Брой курсисти - 10 

Начало - 22.11.2021 г. 
 

79. Обучение на медицински сестри в провеждане 
на ЕЕГ при неврологично болни – инд. обучение.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 1  
Начало - по желание на курсиста 
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80. Обучение на медицински сестри в провеждане 

на ЕМГ при неврологично болни – индивидуално 

обучение.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 1  
Начало - по желание на курсиста 

 

81. Обучение на медицински сестри в провеждане 
на евокирани потенциали при пациенти с мно-  
жествена склероза.  

Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 1  
Начало - по желание на курсиста 

 

 

УСБАЛ ПО ОРТОПЕДИЯ 
 

“ПРОФ. Б. БОЙЧЕВ” 

 

 

82. Оперативна техника в ортопедията и травма-

тологията. Иновационни техники, артроско-пия - 

тематичен курс за операционни сестри.  
Продължителност - 15 работни дни /105 кр. точки/  
Брой курсисти - 5  
Начало - по желание на курсиста  
База: УСБАЛО - Операционен блок 

 

83. Съвременни аспекти в анестезиологията и ин-

тензивното лечение - тематичен курс за анес-  
тезиологични сестри.  

Продължителност - 10 работни дни /70 кр. точки/  
Брой курсисти - 5  
Начало - по желание на курсиста  
База: УСБАЛО – Операционен блок 
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84. Съвременни аспекти в детската анестезиоло-гия 

и интензивно лечение. Регионална анесте-зия 

при деца - тематичен курс за анестезиоло-гични 

сестри.  
Продължителност - 10 работни дни /70 кр. точки/ 

 

Брой курсисти - 5 
 

Начало - по желание на курсиста 
 

База: УСБАЛО – Операционен блок 
 

85. Сестрински грижи за пациенти след ортопе-

дични операции в ОАИЛ - тематичен курс. 
 

Продължителност - 10 работни дни /70 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 5 
 

Начало - по желание на курсиста 
 

База: УСБАЛО-ОАИЛ 
 

86. Сестрински грижи за пациенти с ортопедични 

операции в КДО и ХГК. 
 

Продължителност - 10 работни дни /70 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 5 
 

Начало - по желание на курсиста 
 

База:УСБАЛО – КДО ХГК 

 

УМБАЛ “СВЕТА АННА” 

 

 

87. Усъвършенстване на поливалентни операцион-

ни сестри. /Обща хирургия, Урология, Ортопе-

дия, Неврохирургия/. 
 

Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ 

Брой курсисти - 10 

Начало - 01.03. и 04.10.2021 г. 
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88. Обучение на поливалентни анестезиологични 
сестри. /Обща хирургия, Ортопедия, Урология,  
Неврохирургия/.  

Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ 

Брой курсисти - 10 

Начало - 08.03. и 18.10.2021 г. 
 

89. Обучение на операционни сестри в урологична 

ендоскопска операционна с ригидни и флекси-

билни инструменти.  
Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/  
Брой курсисти - 5  
Начало - по желание на курсиста 

 

90. Обучение на операционни медицински сестри по 
ендоскопска хирургия.  
Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/  
Брой курсисти - 10  
Начало - по желание на курсиста 

 

91. Обучение на медицински сестри за работа в хи-
рургично отделение.  
Продължителност - 10 работни дни /60 кр .точки/  
Брой курсисти - 10  
Начало - по желание на курсиста през месец III и Х. 

 

92. Централна болнична стерилизация – организа-
ция и цикъл на качество.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/ 

Брой курсисти - 15 

Начало - 01.02. и 08.11.2021 г. 

93. Болнична хигиена.   

Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/ 

Брой курсисти - 5  

Начало - 12.04. и 15.11.2021 г. 
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94. Здравни грижи в интензивно отделение.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/ 

Брой курсисти - 5 

Начало - 15.03. и 13.09.2021 г. 
 

95. Водене на вагинално раждане с епидурална 
анес-тезия - за акушерки.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки /  
Брой курсисти - 5 

Начало - 15.09.2021 г. 
 

 

УМБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” 

 

 

96. Спешна и интензивна кардиология. 

Продължителност - 3 работни дни /21 кр. точки/ 

Брой курсисти - 20 

Начало - 17.03.2021 г. 
 

 

УСБАЛ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ 

 

 

97. Интензивна терапия в неонатологията.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 1  
Начало - по желание на курсиста.  
База: Клиника по неонатология 

 

98. Нозокомиални инфекции в неонатологията. 

Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/ 

Брой курсисти - 1  
Начало - по желание на курсиста.  
База: Клиника по неонатология 

 
–24– 



99. Грижи за деца с повръщане. Продължителност - 

3 работни дни /18 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 10 

Начало - 15.03.2021 г. 
 

База: Клиника по гастроентерология 
 

100. Контрастни рентгенови изследвания на от-

делителната система в детската възраст. 

Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 2 
 

Начало - по желание на курсиста. 
 

База: СБАЛДБ – Рентген 
 

101. Епилепсия в детската възраст. Детска цере-

брална парализа.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/ 

 

Брой курсисти - 10 

Начало - 17.11.2021 г. 
 

База: Клиника по неврология 
 

102. Обучение за провеждане на ЕЕГ изследване. 

Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 2 
 

Начало - по желание на курсиста 
 

База: ЕЕГ кабинет 
 

103. Лупус – признаци и показатели за поставяне на 

диагнозата. 
 

Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 10 

Начало - 19.05.2021 г. 
 

База: Клиника по Ревмокардиология 
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104. Провеждане на пулс терапия. Продължителност 

- 3 работни дни /18 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 10 

Начало - 21.04.2021 г.  

База: Клиника по Ревмокардиология 
 

105. Методични указания и изисквания свързани с 

вземането и транспортирането на биологич-ни 

материали.  
Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  

Брой курсисти - 5 

Начало - 17.03.2021 г.  

База: СБАЛДБ – Микробиологична лаборатория 

 

УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА – 

ИСУЛ” 

 

106. Обучение на поливалентни анестезиологични 

сестри. /Обща хирургия, Ортопедия, УНГ, Нев-

рохирургия/.  
Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/  

Брой курсисти - 15 

Начало - 15.03.2021 г. 

База: КАИЛ  
 

107. Работа на анестезиологичната сестра в ам-

булатория и при лечение на остра и хронична 

болка. 
 

Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/  

Брой курсисти - 15 

Начало - 18.10.2021 г. 

База: КАИЛ  
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108. Основни принципи на интензивното лечение и 

видове хранене - парентерално, ентерално и 
смесено.  
Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/  

Брой курсисти - 15 

Начало - 17.05.2021 г. 

База: КАИЛ  
 

109. Обучение на операционни сестри – организа-

ция на работата в операционен блок; асепти-ка 

и антисептика; хирургичен инструмента-риум и 

хирургични консумативи.  
Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/  

Брой курсисти - 12 

Начало - 18.01. и 25.10.2021 г.  

База: Операционен блок 
 

110. Работа с аргон-плазма коагулатор. 

Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 5 

Начало - 08.03. и 13.09.2021 г.  

База: Операционен блок 
 

111. Обучение на операционни сестри по миниинва-
зивна хирургия.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  

Брой курсисти - 5 

Начало - 15.03. и 04.10.2021 г.  
База: Операционен блок 

 

112. Обучение за работа с лигашур. 

Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 5 

Начало - 18.10.2021 г.  

База: Операционен блок 
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113. Тонална прагова аудиометрия – индивидуално 

обучение. 
 

Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 5 
 

Начало - по желание на курсиста 
 

База: Клиника по УНГ 

 

114. Тонална прагова аудиометрия – тематичен курс 

за медицински сестри. Продължителност - 5 

работни дни /32 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 5 

Начало - 22.02.2021 г. 
 

База: Клиника по УНГ 

 

115. Оперативна техника при лечение на УНГ забо-

лявания. 
 

Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 10 

Начало - 19.04.2021 г. 
 

База: I-во УНГ отделение – операционен блок 
 
 

Индивидуално обучение по оперативна техни-

ка - м. февруари и м. октомври 2021 г. 
 

 

116. Катарактална хирургия – тематичен курс за 

операционни сестри. 
 

Продължителност - 1 работен ден /8 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 10 
 

Начало - 11.05.2021 г. 08:00 часа 
 

База: Клиника по очни болести 
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117. Спешни състояния в офталмологията. 

Продължителност - 1 работен ден /8 кр. точки/  
Брой курсисти - 10  
Начало - 17.06.2021 г. 08:00 часа  
База: Клиника по очни болести 

 

118. Глаукома - диагностика, клиника, лечение, про-
филактика.  
Продължителност - 1 работен ден /8 кр. точки/  
Брой курсисти - 10  
Начало - 14.10.2021 г. 08:00 часа  
База: Клиника по очни болести 

 

119. Очни травми.  
Продължителност - 1 работен ден /8 кр. точки/  
Брой курсисти - 10  
Начало - 11.11.2021 г. 08:00 часа  
База: Клиника по очни болести 

 

120. Диагностична ендоскопия – курс за мед. сестри.  

Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/  
Брой курсисти - 10 

Начало - 12.04. и 25.10.2021 г. 
 

121. Съвременни методи за определяне на коагулация 

Продължителност - 2 работни дни /15 кр. точки/  
Брой курсисти - 5  
Начало - 22.11.2021 г., 09:00 часа  
База: Клинична лаборатория 

 

122. Съвременни методи за определяне на хемато-
логичните показатели.  
Продължителност - 2 работни дни /15 кр. точки/  
Брой курсисти - 5  
Начало - 22.02.2021 г., 09:00 часа  
База: Клинична лаборатория 
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УМБАЛСМ “Н. И. ПИРОГОВ” 

 

123. Образни изследвания в урорентгенологията  
– индивидуално обучение за рентгенови лабо-

ранти.  
Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/  

Брой курсисти - 2  
Начало - по желание на курсиста  

База: Клиника по образна диагностика 
 

124. Компютърна томография – индивидуално обу-

чение за рентгенови лаборанти.  

Продължителност - 10 работни дни /80 кр. точки/  
Брой курсисти - 2  

Начало - по желание на курсиста  
База: Клиника по образна диагностика 

 

125. Интервенционални образно - диагностични 

процедури – индивидуално обучение за рент-

генови лаборанти.  
Продължителност - 10 работни дни /80 кр. точки/  

Брой курсисти - 2  
Начало - по желание на курсиста  

База: Клиника по образна диагностика 
 

126. Обучение на операционни сестри в корем-но-

гръдната хирургия - организация на рабо-тата в 

операционен блок; асептика и анти-септика; 

хирургичен инструментариум и хи-рургични 

консумативи.  

Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ 

Брой курсисти - 10 

Начало - 08.03.2021 г.  
База: Операционен блок 
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127. Лапароскопска хирургия – обучение за опера-
ционни медицински сестри. Продължителност - 
5 работни дни /30 кр. точки/ 
Брой курсисти - 5 

Начало - 15.03.2021 г. 
 

128. Иновативни техники в травматологичната 
хирургия /миниинвазивен достъп при ендо-
протезиране, при фрактури на горен и долен 
крайник/ - обучение на операционни сестри.  
Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ 
Брой курсисти - 5 

Начало - 04.10.2021 г. 
База: Операционен блок 

 

129. Иновативни техники в артроскопската хи-
рургия - обучение на операционни сестри. 
Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/ 
Брой курсисти - 10  
Начало - по желание на курсиста през  

м. септември и м. октомври  
2021 г.  

База: Операционен блок 
 

130. Обучение на анестезиологични сестри.  
Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ 
Брой курсисти - 10 

Начало - 04.01. и 4.10.2021 г. 
База: Операционен блок 

 

131. Анестезия в коремна и ортопедо-травмато-
логична хирургия - обучение на медицински се-  
стри.  
Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/  
Брой курсисти - 10 

Начало - 01.02. и 01.11.2021 г. 
База: Операционен блок 
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132. Иновативни техники за провеждане на анес-

тезия в ортопедично-травматологичната 

хирургия - обучение на операционни сестри. 
 

Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 10 

Начало - 22.02. и 22.11.2021 г. 
 

База: Операционен блок 

 

133. Хистологична техника и имунохистологично 

изследване - курс за медицински лаборанти. 

Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 8 

Начало - 08.03. и 04.10.2021 г. 
 

База: Клиника по Обща и клинична патология 

 

134. Сестрински грижи при деца оперирани за ко-

розивно изгаряне на хранопровода и стомаха. 
 

Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 10 

Начало - 22.03. и 27.09.2021 г. 
 

База: Клиника по Детска хирургия 

 

135. Работа с ендоскопска апаратура за специа-

листи по здравни грижи. Асистиране при ди-

агностична ендоскопия и интервенционални 

процедури на ГИТ и хепатобилиарната систе-

ма. Правила за дезинфекция. 
 

Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 5 

Начало - 22.02. и 18.10.2021 г. 
 

База: Отделение по гастроентерология 
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136. Работа на медицинските специалисти по вре-ме 

на интервенционални процедури под ул-

тразвуков контрол в лаборатории по интер-

венционална гастроентерология. 
 

Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 5 

Начало - 19.04.2021 г. 
 

База: Отделение по гастроентерология 
 
 

 

УМБАЛ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” 

 
 

 

137. Микрохирургия при неврохирургични опера-

ции, чрез краниотомия или назален достъп - 

индивидуално обучение. 
 

Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 2 
 

Начало - м. март и м. октомври 
 

База: Клиника по Неврохирургия 
 

 

138. Анестезия и интензивно лечение при пациен-ти 

с интракраниални тумори - индивидуално 

обучение. 
 

Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 2 
 

Начало - м. март и м. октомври 
 

База: Клиника по Неврохирургия 
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МБАЛ “НАЦИОНАЛНА 
КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” 

 
 

139. Интензивна терапия в детската възраст. 
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/ 
Брой курсисти - 3-10 

Начало - 15.03.2021 г. 
База: МБАЛ НКБ-ДКИО 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 
 

КАТЕДРА “ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И 

МЕНИДЖМЪНТ” 

 

140. Основи и актуални проблеми на здравния ме-
ниджмънт – I и II модул – здравните грижи, като 
елемент на здравната политика; прио-ритети в 
здравните грижи; методи за оценка на 
качеството; права на пациента и информи-рано 
съгласие; стратегически мениджмънт. 
Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/ 
Брой курсисти - 10-15 

Начало - 01.02.2021 г. 
База: ФОЗ-ВМА  

 

141. Иновации и съвременни технологии в здрав-
ния мениджмънт III и IV модул – бизнес и мар-
кетинг планиране; мениджмънт на качество-то; 
съвременни модели на здравеопазването и 
здравно осигуряване; здравнополитически 
анализи; маркетингови проучвания. 
Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/ 
Брой курсисти - 20 

Начало - 08.11.2021 г. 
База: ФОЗ-ВМА  
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142. Стил на лидерство и мениджмънт. 
Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/ 
Брой курсисти - 20 

Начало - 08.03.2021 г. 
База: ФОЗ-ВМА  

 

143. Маркетинг в здравеопазването. 
Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/ 
Брой курсисти - 20 

Начало - 08.02.2021 г. 
База: ФОЗ-ВМА  

 

144. Управление на здравни проекти – разработка, 
реализация и оценка.  
Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/ 
Брой курсисти - 20 

Начало - 10.05.2021 г. 
База: ФОЗ-ВМА  

 

КАТЕДРА “ТРУДОВА МЕДИЦИНА” 
 
 

145. Отговорности на медицинския специалист при 
опазване здравето и безопасността на 
работното място.  

Продължителност - 3 работни дни /24 кр. точки/ 
Брой курсисти - 15 

Начало - 09.06.2021 г. 
База: ФОЗ-ИСУЛ   

 

146. Специфични знания и практически умения на 
медицинския специалист при опазване здра-
вето и безопасността на работното място  
- индивидуално обучение. Продължителност - 3 
работни дни /24 кр. точки/ 
Брой курсисти - 3 

Начало - 22.02.2021 г. 
База: ФОЗ-ИСУЛ  
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СЕКЦИЯ “ЕТИКА И БИОЕТИКА” КЪМ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО “БИОЕТИКА” КЪМ 

ЮНЕСКО 
 
 

147. Етични аспекти на взаимоотношенията и 
конфликтите в медицинската практика. 
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/ 
Брой курсисти - 25 

Начало - 19.04.2021 г., 13.00 часа  
База: ФОЗ-ИСУЛ 

 

КАТЕДРА “ПРАВО И ЕТИКА В МЕДИЦИНАТА” 
 
 

148. Юридическа отговорност на работещите в 
сферата на здравеопазването. Продължителност 
- 5 работни дни /30 кр. точки/ 
Брой курсисти - 25  
Начало - 17.05.2021 г., 09.00 часа  

База: ФОЗ-ИСУЛ 

 

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” 
 
 

149. Информационни системи в здравеопазването. 
Продължителност - 3 работни дни /24 кр. точки/ 
Брой курсисти - 15 

Начало - 17.02.2021 г., 13.00 часа  
База: ФОЗ- ИСУЛ 

 

150. Управление, организация и финансиране на 
болничната помощ. 
Продължителност - 3 работни дни /24 кр. точки/ 
Брой курсисти - 25 

Начало - 24.03.2021 г., 13.00 часа  
База: ФОЗ- ИСУЛ 
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КАТЕДРА “МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА” 
 

 

151. Психологически практикум по делово общува-
не.  
Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/  
Брой курсисти - 10-25  
Начало - 15.02.2021 г., 13.00 часа  
База: ФОЗ-ИСУЛ 

 

152. Педагогическа и психологическа диагностика - 
иновации и приложение.  
Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/  
Брой курсисти - 10-25  
Начало - 05.04.2021 г., 13.00 часа  
База: ФОЗ-ИСУЛ 

 

153. Медико-социални, педагогически и психологи-
чески аспекти на взаимоотношението “паци-  
ент-медицински екип”.  
Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/  
Брой курсисти - 10-25  
Начало - 22.03.2021 г., 13.00 часа  
База: ФОЗ-ИСУЛ 

 

154. Психотерапевтични подходи в медицинската 
практика.  
Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/  
Брой курсисти - 10-25  
Начало - 29.03.2021 г., 13.00 часа  
База: ФОЗ-ИСУЛ 

 

155. Арт-терапията при деца и подрастващи. 
Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/  
Брой курсисти - 10-25  
Начало - 10.05.2021 г., 13.00 часа  
База: ФОЗ-ИСУЛ 
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156. Здравно – хигиенни аспекти на възпитанието. 

Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/  
Брой курсисти - 10-25  
Начало - 17.05.2021 г., 13.00 часа  

База: ФОЗ-ИСУЛ 
 

157. Медицинска педагогика.  

Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/  

Брой курсисти - 10-25  

Начало - 08.03.2021 г., 13.00 часа  

База: ФОЗ-ИСУЛ 

 

КАТЕДРА “ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА” 
 

 

158. Герохигиена на труда и храненото.  

Продължителност - 3 работни дни /24 кр. точки/  

Брой курсисти - 20 

Начало - 15.11.2021 г. 

База: ФОЗ-ИСУЛ  
 

159. Съвременни проблеми в храненето на бремен-

ни жени.  
Продължителност - 3 работни дни /24 кр. точки/  

Брой курсисти - 25 

Начало - 29.11.2021 г. 

База: ФОЗ-ИСУЛ  
 

160. Медицинско осигуряване на населението при  

различни видове тероризъм. Продължителност 

- 5 работни дни /40 кр. точки/  
Брой курсисти - 20 

Начало - 01.02.2021 г. 

База: ФОЗ-ИСУЛ  
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КАТЕДРА “СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА” 
 

 

161. Управление на риска в здравеопазването. 

Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/  
Брой курсисти - 30  

Начало - 08.02.2021 г., 9.00 часа  

База: ФОЗ-ИСУЛ 
 

162. Теория на емпиричните социологически из-

следвания.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  
Брой курсисти - 20  

Начало - 05.04.2021 г., 9.00 часа  

База: ФОЗ-ИСУЛ 

 

КАТЕДРА “ЗДРАВНИ ГРИЖИ” 
 

 

163. Съвременни проблеми на сестринството в 

България - мениджмънт на ресурсите в лечеб-

ните заведения – финансови, материални, чо-

вешки; маркетинг в здравеопазването.  
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/  

Брой курсисти - 20 

Начало - 20.01.2021 г. 

База: ФОЗ-ИСУЛ  
 

164. Методика на научноизследователската дей-  

ност в областта на здравните грижи. 

Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/  
Брой курсисти - 20 

Начало - 24.03.2021 г. 

База: ФОЗ-ИСУЛ  
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165. Оценка на качеството на здравните грижи - 

определение, основни теоретически и прак-

тически постановки, сфери на приложение.  
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/  

Брой курсисти - 20 

Начало - 21.04.2021 г. 

База: ФОЗ-ИСУЛ  
 

166. Мениджмънт на здравни проекти. 

Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/ 

Брой курсисти - 20 

Начало - 26.05.2021 г. 

База: ФОЗ-ИСУЛ  
 

167. Стил на управление и мотивация в сестрин-

ската професия.  
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/  

Брой курсисти - 20 

Начало - 09.06.2021 г. 

База: ФОЗ-ИСУЛ  
 

168. Медицински, социални и етични аспекти на 

детската церебрална парализа. 
 

Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/  

Брой курсисти - 20 

Начало - 02.06.2021 г. 

База: ФОЗ-ИСУЛ  
 

169. Специални сестрински грижи за деца в кърма-

ческа възраст. 
 

Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/  

Брой курсисти - 20 

Начало - 29.09.2021 г. 

База: ФОЗ-ИСУЛ  
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170. DGTHD - Съвременен метод за хирургично ле-

чение на хемороидална болест. 

Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/ 

Брой курсисти - 7-8 

Начало - 10.03.2021 г. 
 

База: I-ва хихургия УМБАЛ “Александровска” 

 

171. Съвременна лазерна хирургия. 

Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 7-8 

Начало - 17.05.2021 г. 
 

База: I-ва хихургия УМБАЛ “Александровска” 172. 

Сестрински грижи в доболничната помощ – 
 

фамилна медицинска сестра. Продължителност 

- 3 работни дни /20 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 20 

Начало - 11.01.2021 г. 

База: ФОЗ-ИСУЛ  
 

173. Спешни състояния в ендокринологията. 
 

Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 20 

Начало - 03.02.2021 г. 

База: ФОЗ-ИСУЛ  
 

174. Сестрински грижи при пациенти с термична 

травма.  
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/ 

 

Брой курсисти - 20 

Начало - 17.02.2021 г. 

База: ФОЗ-ИСУЛ  
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КАТЕДРА ПО КИНЕЗИТЕРАПИЯ 
 

175. Мануални тракции и мобилизации на перифер-

ни стави - при заболявания и увреди на нерв-  
ната система и опорно-двигателния апарат. 

Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/ 

Брой курсисти - 5-15  
Начало - 02.06.2021 г., 9.30 часа. 

 

176. Балнеология и балнеотерапия – основи, видове  

минерални води и пелоиди, методики. 

Продължителност - 2 работни дни /13 кр. точки/ 

Брой курсисти - 5-15  
Начало - 08.06.2021 г., 9.30 часа. 

 

177. Неврорехабилитация /вкл. неврофизиотера-пия 

и невроерготерапия/.  
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/  
Брой курсисти - 5-15  

Начало - 11.01.2021 г., 9.30 часа. 
 

178. Съвременни методи на физикална аналгезия / 

ТЕНС, дълбока осцилация, лазер, ПИР, 

мануална терапия и др./.  
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/  

Брой курсисти - 5-15  
Начало - 26.01.2021 г., 9.30 часа. 

 

179. Типични и редки клинични случаи от рехабили-

тационната практика (неврорехабилитация, 

ортопедична рехабилитация, кардиорехаби-

литация).  
Продължителност - 2 работни дни /13 кр. точки/  

Брой курсисти - 5-15  
Начало - 14.01.2021 г., 9.30 часа. 
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180. Кардио-респираторна физиотерапия и рехаби-
литация. 
Продължителност - 3 работни дни /20 кр. точки/ 
Брой курсисти - 5-15 

Начало - 18.01.2021 г., 9.30 часа. 
 

181. Рехабилитация на захвата и походката - при 
заболявания и увреди на нервната система и  

опорно-двигателния апарат. Продължителност - 
3 работни дни /20 кр. точки/ 
Брой курсисти - 5-15 

Начало - 26.05.2021 г., 9.30 часа. 
 

По тематиката на всеки курс има издаден учеб-ник, 
учебно ръководство или монография. За до-
пълнителна информация проф. д-р Ивет Колева, 
0888208161 или yvette@cc.bas.bg 

 

КАТЕДРА ПО “ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ” 

 
 

182. Медицина, основана на доказателства - основ-
ни понятия, процес и формулиране на клинич-
ни въпроси, намиране на доказателства, взи-
мане на решения.  
Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ 
Брой курсисти - 20 

Начало - 01.11.2021 г. от 13.00 часа 

База: ФОЗ-ИСУЛ 
 

183. Оценка на здравните технологии - определе-
ние, компоненти на ОЗТ, приложение, правни и 
етични аспекти, здравна политика. 
Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ 
Брой курсисти - 20 

Начало - 05.04.2021 г. от 13.00 часа 

База: ФОЗ-ИСУЛ 
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184. Литературен преглед и оценка на научната 
литература - планиране на търсенето, кри-
терии за включване и изключване, оценка на 
търсенето, оценка на клинични и епидемиоло-
гични проучвания. 
Продължителност - 3 работни дни /24 кр. точки/ 
Брой курсисти - 20 

Начало - 04.10.2021 г. от 13.00 часа 

База: ФОЗ-ИСУЛ 
 

185. Приложна биостатистика - данни – видове, 
скали за измерване, разпределения, вероят-
ност, теорема на Бейс, проверка на хипотези, 
регресионен и корелационен анализ, анализ и 
крива на преживяемостта. 
Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ 
Брой курсисти - 20 

Начало - 11.10.2021 г. от 09.00 часа 

База: ФОЗ-ИСУЛ 
 

186. Моделиране на вземането на решение в меди-
цината - видове модели, етапи в моделиране-
то, анализ на чувствителността, приложни 
методи за оценка. 
Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ 
Брой курсисти - 20 

Начало - 18.10.2021 г. от 09.00 часа  
База: ФОЗ-ИСУЛ 

 

187. Проблем – базирано обучение - дефиниция, 
нов стил обучителна парадигма или метод на 
пре-подаване, история, инструментариум на 
про-блем-базираното обучение и видове 
подходи при прилагането му. 
Продължителност - 3 работни дни /24 кр. точки/ 
Брой курсисти - 20 

Начало - 27.09.2021 г. от 13.00 часа 

База: ФОЗ-ИСУЛ 
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МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 
 

”ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА” 

 

 

188. СУ - ДЖОК – I част - теория и практика. 
 

Продължителност - 4 работни дни /20 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 15 

Начало - 26.01.2021 г. 
 

189. СУ – ДЖОК - II част -теория и практика. 

Продължителност - 3 работни дни /15 кр. точки/ 

Брой курсисти - 15 

Начало - 12.05.2021 г. 
 

190. Методика на дихателната гимнастика. 

Продължителност - 2 работни дни /12 кр. точки/ 

Брой курсисти - 10 

Начало - 28.01.2021 г. 
 

191. Наставникът в клиничната база – част от екипа 

за обучение на рентгенови лаборанти – курс за 

рентгенови лаборанти. 
 

Продължителност - 2 работни дни /15 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 10-15 

Начало - 08.02.2021 г. 
 

192. Рентгенографски методи прилагани в ден-

талната образна диагностика – курс за рент- 
 

генови лаборанти 
 

Продължителност - 2 работни дни /15 кр. точки/ 
 

Брой курсисти - 10-15 

Начало - 04.02.2021 г. 
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193. Ултразвукова диагностика – курс за рентге-

нови лаборанти.  
Продължителност - 5 работни дни /30 кр. точки/  

Брой курсисти - 10 

Начало - 08.02.2021 г. 
 

194. Роля на специалистите по здравни грижи в 

рационалното лечение с антибиотици и огра-

ничаването на антибиотичната резистент- 
 

ност. 
 

Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/  

Брой курсисти - 20 

Начало - 01.02.2021 г. 
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Образец № 1  
/на официална бланка/ 

 

 

ЗВЕНО - ЗАЯВИТЕЛ 

 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

В КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ В МУ - 

СОФИЯ ЗА 2021 г. 

 

№ 
№ на курса  

 

от План 
 

 

по Име, презиме, фамилия  

разписа-  

ред 
 

 

нието 
 

 

  
 

   
 

 
 

 

Ръководител ЛЗ: Гл. медицинска сестра: 

 

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

GSM: ................................. 
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ОБРАЗЕЦ № 2  
/набран на компютър/ 

 
 

 

ЗВЕНО – ЗАЯВИТЕЛ ........................................... 
 

/МБАЛ, СБАЛ и др./ 

 

Адрес: гр. ........................................, Пощенски код ................... 
 

Бул./ул. ......................................……….........……...…. № ............ 
 
 
 

ЗАЯВКА 

 
 
 

от ................................................................................................. 
/Име, презиме, фамилия/ 

 

Специалност ............................, в клиника ................................  
/м. с., ак., мед. лаб. и др./ 

 

ЕГН ............................................, УИН № ..................................... 

 

GSM: ................................., e-mail: ...............................................  
/задължително/ 

 

За участие в курс № ................ с начална дата ........................ 
 

на тема: ....................................................................................... 
 

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

 

Подпис: ......................... 

 

–48– 


