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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 7/2018 

  ОТГОВАРЯМЕ НА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ 

                 
                                     БР ОЙ 7            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            

 

 

 
 

БАПЗГ има сключени договори с различни лечебни и 
учебни заведения, както и със структури на Министер-
ството на здравеопазването, които предлагат разнооб-
разна палитра от курсове за продължаващо обучение за 
специалисти по здравни грижи в различни направления. 
Таблиците с плановете-разписания за курсовете, които 
предлагат тези структури са качени в сайта на БАПЗГ 
в раздел "Продължаващо обучение". Там са посочени ко-
ординатите на организаторите, таксите за участие в 
избран курс, изискванията към курсистите, формуля-
рите за заявка, продължителността на курса и предви-
дените кредитни точки по Единната кредитна систе-
ма на БАПЗГ при успешно приключване на курса. Голям 
брой курсове са подходящи за всички професионалисти 
по здравни грижи.     
 

Немалко специализирани курсове за рентгенови 
лаборанти са проведени през първата половина на 
тази година. Някои от тях включват два модула, от 
които вторият модул е предвиден за втората поло-
вина на годината.  
 

Специализирани курсове за рентгенови лаборанти 
предлага УМБАЛСМ "Пирогов". Те се провеждат в 
Клиниката по образна диагностика. Има възмож-
ност както групово, така и индивидуално обучение 
в удобно за курсистите време.   

 
УМБАЛ "Александровска" също предлага специали-
зирани курсове за рентгенови лаборанти, които се 
провеждат в Клиниката по образна диагностика. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Подробности за всички курсове за продължаващо 
обучение, включително и за дистанционно обучение, 
можете да видите в сайта на БАПЗГ. 
 
 

Публикувано в Електронния бюлетин  
на БАПЗГ, бр. 7/2018 г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Какви курсове за продължаващо обучение  
за рентгенови лаборанти предлага БАПЗГ през 2018 г.?  

 

 Първият курс е на тема "Компютърна то-
мография" с лектор М. Славова. Продължи-
телността на обучението е 10 работни дни, а 
определените кредитни точки са 80. Ръково-
дител на курса е старша медицинска сестра 
Юлия Янева. 

 

 80 кредитни точки ще получат и рентгено-
вите лаборанти, които завършат успешно 
курса "Интервенционални  образно-
диагностични методи и процедури" с лектор 
Цветелина Меламед. Обучението е в рамки-
те на 5 работни дни. 

 

 С продължителност 5 работни дни  е и кур-
сът на тема "Образни изследвания в урорен-
тгенологията" с лектор д-р Анна Георгиева. 
Предвидените кредитни точки за него са 40. 

 
 Желаещите могат да се запишат за 10-

дневно индивидуално обучение на тема 
"Компютърно-томографска образна диаг-
ностика". Успешното завършване на курса 
носи 20 кредитни точки. 

 

 Участниците в курса "Магнитно-
резонансна диагностика" също ще получат 
20 кредитни точки.  Продължителността на 
обучението е 15 дни. 

 

 Университетска болница "Александровска" 
ще стартира на 24 септември 2018 г. от 08:30 
ч. тематичен курс за медицински сестри, 
акушерки и рентгенови лаборанти на тема 
"Кожни проби при деца и възрастни". Спо-
ред разчета има 15 места за  курсисти. Про-
дължителността на обучението е 5 работни 
дни, а определените кредитни точки са 30. 


