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УКАЗАНИЯ

1. След получаване на План-разписанието ръководителите на
здравните заведения следва да запознаят кадрите си с предлаганите
курсове и да изпратят заявките за участие (образец 1 и 2) на
посочения на титулната страница адрес.
Моля да се прецизират заявките на кандидатите с техните реални
възможности за участие.
2.
Одобрените кандидати получават „Карта-направление” за
включване в желания курс с всички подробни указания (база, час на
явяване и др.) най- късно 15 дни преди започване на курса. Моля,
при отказ да бъдем своевременно уведомени.
3. Завършилите форма на СДО получават „Удостоверение” с
кредитни точки, съобразно Единната кредитна система(ЕКС) на
БАПЗГ.
4. Курсовете и индивидуалното обучение (за учебен ден) се
заплащат както следва:
 за професионалисти по здравни грижи
10 лв. за учебен ден;
 При започване на обученията се заплаща еднократно
„такса правоучастие“ в размер на 30 лв. (курсове,
индивидуално обучение).
Размерът на таксите за обучение е с включено ДДС!
ЗАБЕЛЕЖКА: Служителите на Сити Клиник УМБАЛ не заплащат
обученията си, с изключение на обученията по ВСД.

—2—

КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
1. ТЕМА НА КУРСА: „Кардиопулмонална ресусцитация”
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Милен Бонев
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Виктор Димитров
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Усвояване на практически умения за провеждане на
кардиопулмонална ресусцитация.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - отделение по
анестезиология и интезивно лечение
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: – целогодишно, без месеците юли и август, при група
от минимум 5 човека.
БРОЙ КУРСИСТИ: 15
2. ТЕМА НА КУРСА: „Телемониториране на пациенти със сърдечно-

съдови заболявания - роля на медицинската сестра”
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Искрен Гарвански
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: ст. м. с. Таня Накова
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Пациентите със сърдечно-съдови заболявания често имат
нужда от ЕКГ мониториране. Медицинската сестра трябва да може да провежда

—3—

начален елементарен анализ на получените ЕКГ сигнали. Спецификата на работа
често

поставя

медицинската

сестра

като

единствен

наблюдател

на

телеметрията.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - отделение по
кардиология
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: –25.04.2017 г.; 26.09.2017г. 1 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 7
3. ТЕМА НА КУРСА: „Специфични сестрински грижи за пациенти,

оперирани

с

помощта

на

екстракорпоралното

кръвообращение(ЕКК). Правила за раздвижване през ранния
следоперативен период”
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Венцеслав Киров
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: ст. м. с. Жулиета Калчева
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Теоретично и практическо запознаване със специфичната
работа
със сърдечно-оперирани пациенти. Подобряване на сестринските грижи за
пациента.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - отделение по
кардиохирургия
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ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: –30.03.2017 г. ; 26.10.2017 - 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 7-10
4. ТЕМА НА КУРСА: „Превързочна техника при пациенти след

кардиохирургична операция. Асистиране на хирурга и роля на
медицинската сестра.
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Венцеслав Киров
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: ст. М. с. Жулиета Калчева
КРАТКА АНОТАЦИЯ: : Теоретично и практическо запознаване със специфичната
работа със сърдечно-оперирани пациенти. Подобряване на сестринските грижи
за пациента.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - отделение по
кардиохирургия
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: –28.04.2017 г. ; 03.11.2017 – 1 работен дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 5- 7
5. ТЕМА НА КУРСА: „Особености на хирургичния инструментариум и

специфични оперативни техники в кардиохирургия и съдова
хирургия”
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Георги Игнатов
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ТЕХН. ОТГОВОРНИК: ст. м. с. Гергана Николова
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Курсистите ще се запознаят със спецификата на работа в
Операционния блок.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Сити Клиник УМБАЛ - Операционен блок
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: –01.05.2017 г.; 01.11.2017 г. - 21 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 3
6.

ТЕМА

НА

КУРСА:

„Професионален

стрес. Разпознаване

и

превенция”
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: псих. Цвета Младенова, дп
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Професионалният стрес при специалистите по здравни
грижи представлява основен фактор за ефективността във високоотговорната
им работа. Курсът запознава със симптомите и проявите му, различните методи
за контрола и преодоляването му, както и със синдрома на професионално
изпепеляване(burn out).
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: медицински сестри и други
специалисти по здравни грижи.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ- Учебна зала
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 09.10.2017 г. – 3 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 10
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7. ТЕМА НА КУРСА: „Хигиена на ръце”
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: здравен инспектор Биляна Даскалова
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Ръцете са основен фактор за предаване на ВБИ. С цел
превенция на инфекциите, свързани с мед. обслужване, персоналът трябва да
бъде обучен за правилно извършване на хигиена на ръце. Правилно проведената
деконтаминация на ръцете е с доказана ефективност за защита от инфекции,
както при пациентите, така и при мед. персонал .
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: медицински сестри и други
специалисти по здравни грижи.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - Учебна зала
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 15.03.2017 г.; 14.06.2017 г. ; 19.10.2017 г. . – 1 работен
ден
БРОЙ КУРСИСТИ: 10
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Образец – 1

МНЕНИЕ НА КАТЕДРАТА (КЛИНИКАТА),
В КОЯТО СЕ ОБУЧАВА КУРСИСТЪТ
/да/
/не/
Считано от _________20______г.
За ________дни (месеца)

ЗАЯВКА

За КУРС по _________________________________________________
№________ по плана за _________ дни (месеца), считано от __________до____________
20___г.
във Сити Клиник УМБАЛ (клиника) по
__________________________________________________________
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ на кандидата
__________________________________________________________________________________
ЕГН ___________________ УИН код _____________________тел. за контакт:_________________
МЕСТОРАБОТА на кандидата – град, заведение и заемана длъжност по щата
___________________________________________________________________________________
ОБЩ ТРУДОВ СТАЖ :
От него по специалността:
_____________________________
_________________________
Призната специалност:
Съгласувано с:
Медицински директор:

Главна медицинска сестра:

________________________
Дата:

__________________________
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Образец – 2

МНЕНИЕ НА КАТЕДРАТА (КЛИНИКАТА),
В КОЯТО СЕ ОБУЧАВА КУРСИСТЪТ
/да/
/не/
Считано от _________20______г.
За ________дни (месеца)

ЗАЯВКА

За ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ по _________________________________________________
№________ по плана за _________ дни (месеца), считано от __________до____________
20___г.
във Сити Клиник (клиника) по __________________________________________________________
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ на кандидата
__________________________________________________________________________________
ЕГН ___________________ УИН код _____________________тел. за контакт:_________________
МЕСТОРАБОТА на кандидата – град, заведение и заемана длъжност по щата
___________________________________________________________________________________
ОБЩ ТРУДОВ СТАЖ
От него по специалността:
_____________________________
_________________________
Призната специалност:
Съгласувано с:
Медицински директор:

Главна медицинска сестра:

________________________

__________________________
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