БАПЗГ

Обучение за медицински специалисти
за разпознаване симптомите на
сексуално посегателство и домашно
насилие над деца и възрастни,
уязвими групи.
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Уважаеми колеги,
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ООН.

Във връзка с 25 ноември - Международен ден за елиминиране на
насилието срещу жените и мерките, залегнали в Националната
програма за превенция и защита от домашно насилие 2015, БАПЗГ
предлага обучение на медицински специалисти за разпознаване
симптомите на сексуално посегателство и домашно насилие над деца и
възрастни, уязвими групи. Запознаване с правната и институционална
рамка на защитата и превенцията от домашно насилие.

Според статистическите данни, всяка втора жена в света е жертва на насилие от страна на партньора си,
а всяка пета е подложена или заплашена от сексуално насилие. Жените по света са обект на насилие,
като размерът и истинският характер на този проблем често остват скрити.

 Насилието е сериозен социален и здравен проблем, с който често
се срещат специалистите по здравни грижи.
 Може да се каже, че в обучението на специалистите по здравни
грижи, в т.ч. на медицинските сестри и акушерките, съдържание
по отношение на насилието не е застъпено.
 Специалистите по здравни грижи могат активно да подпомагат
заплашаените или жертвите на насилие.

Форма на обучението: Дистанционна
Продължителност: 2 дни
Кредитни точки: 10
Такса: 18,00 лв.

Какво е необходимо, за да се включите в обучение?
1. Да направите своята регистрация в платформата за
дистанционно обучение на БАПЗГ, която се намира на следния
адрес: http://learning.nursing-bg.com/
При регистрация, задължително вписвайте своя УИН (номер от членската
карта в БАПЗГ)

2. Да заплатите таксата за обучение
3. Заявката Ви за участие в курса се потвърждава след превеждане
на сумата по банков път

Как да заплатите?
По банков път, в банка „Пиреос – България“ АД

IBAN: BG60PIRB74241714026754
BIC: PIRBBGSF
Основание за плащане: ППО – Симптоми на насилие, УИН .....

Срокове за записване*
Регистрацията в платформата и заплащането за курса се правят наймалко 5 дни преди началото на курса

Провеждане на курса:
Целогодишно - всяко 10 –число на месеца

При необходимост от допълнителна информация:
Тел.0888 011 868

obuchenie_nsl@abv.bg

* учебното съдържание ще бъде достъпно на датата, за която е заявен
курса!

