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ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ 
за продължаващо обучение на професионалисти по здравни грижи 

2019 година 

 

№ Тема Про 

дъл 

жител-

ност 

Брой 

курси

сти 

Начало Ръководител 

1 Анестезиология и интензивни грижи – 

принципи и практика за медицинските 

специалисти 

 

3 

 

5 

 

м.05.19гм.

10.19г  

 

Доц. д-р 

Арабаджиев, 

дм    

         Ръководител на курса Доц. д-р Георги Арабаджиев , КАИЛ, ст.м. с. Ц.Георгиева. Предлага се 

индивидуално обучение. 

 

2. Основни принципи на интензивното 

лечение и видове хранения – парентерално, 

ентерално и смесено  

2 5 м.05.17 г. 

м.10.17 г 

Доц. д-р 

Арабаджиев, 

дм    

 Ръководител на курса Доц. д-р Георги Арабаджиев , КАИЛ, ст. м. с. Ц.Георгиева. Предлага се 

индивидуално обучение. 

3 Обучение на поливалентни 

анестезиологични сестри /обща хирургия, 

ортопедия, урология, неврохирургия/ 

3 5 м.05.19 г 

м.10.19г 

Доц. д-р 

Арабаджиев, 

дм    

Ръководител на курса Доц. д-р Георги Арабаджиев , КАИЛ, ст. м. с. Ц.Георгиева. Предлага се 

индивидуално обучение. 

4. Усвояване на съвременните и най-често 

използваните оперативни техники.  

3 5 М.04.19 г Д-р Георги 

Минков, дм 

 Ръководител на курса д-р Георги Минков, дм , ст.м.с. Надежда Иванова 

      

5. Запознаване с правилника, устройството и 

дейността в операционен блок.  

 

3 

 

5 

 

м.05.19г 

м.10.19г 

 

Д-р Стоян 

Николов, ас 

Ръководител на курса Д-р Стоян Николов, асистент – Клиника по хирургия, Ст.м.с. Надежда 

Иванова. Предлага се индивидуално обучение. 

6. Гарантиране сигурността на пациента в 

операционната зала - роля на 

операционната медицинска сестра. 

3 5 м.06.19 г. 

м.10.19г 

Д-р Ален 

Петров, дм 

 Ръководител на курса д-р Ален Петров, дм, ст.м.с. Надежда Иванова 



  
7. Обучение на операционни мед.сестри. 

Организация на дейността на 

операционната медицинска сестра Видове 

хирургични инструменти и приложението 

им 

 

3 

 

5 

 

м.06.19 г 

м.10.19 г 

 

Д-р Георги 

Минков, дм 

 Ръководител на курса д-р Георги Минков, дм , ст.м.с. Надежда Иванова 

8. Превързочна техника - иновации в 

превързочната техника и грижата при 

септична и асептична рана 

3 5 м.06.19 г. 

м.10.19 г 

д-р Желязков 

Ръководител на курса Доц. д-р  Калинова, дм – Детска хирургия, ст.м.с. Надежда Иванова 

      

9. Обучение на ортопедични операционни 

сестри в оперативни техники при 

реендопротезиране на тазобедрена стана 

5 5 м.05.19 г. 

м.10.19 г. 

Доц. Васев 

 Ръководител на курса Доц.д-р Васев, ст.м.с. Милена Петкова 

10. Неврореанимация и интензивни грижи при 

пациенти с мозъчно-съдова болест 

 

3 

 

5 

 

м.05.19 г 

Д-р Манчева, 

дм 

Ръководител на курса д-р  Манчева, дм - Неврологична клиника, ст.м.с. В.Паральова 

11. Интензивни грижи  при неврологични 

заболявания. Исхемичен мозъчен инсулт- 

съвременно лечение, грижи за болния 

3 5 м.05.19г 

м.09.19 г. 

Д-р Манчева, 

дм 

 Ръководител на курса д-р Манчева, дм –Неврологична клиника, ст.м.с. В.Паральова 

12. Съвременни лечебни подходи и грижи за 

болните със захарен диабет. Поведение при 

хипергликемии. Инжектиране на инсулин – 

видове инсулин, техника на инжектиране и 

работа с инжектиращи устройства. 

3 5 м.10.19г. Проф.д-р 

Геренова, дм 

 Ръководител на курса Проф.д-р Геренова, дм, ст.м. с. Кр.Христова. Курс с тест. 

13. Затлъстяване – ендокринни проблеми. 

Лечение и профилактика 

2 5 м.10.19 г Проф.д-р 

Геренова,дм 

 Ръководител на курса Проф.д-р Геренова, дм, ст.м. с. Кр.Христова. Курс с тест. 

14. Заболявания на щитовидната жлеза - 

съвременна диагностика и лечение 

2 5 м.10.19 г Проф.д-р 

Геренова,дм 

 

 

Ръководител на курса Проф.д-р Геренова, дм, ст.м. с. Кр.Христова. Курс с тест. Предлага се 

индивидуално обучение. 

 

15. Лабораторни грешки в преданалитичния 

етап – източници на вариация, подготовка 

на пациентите за изследване, правила при 

вземане на кръв 

2 5 м.06.19 г. 

м.11.19 г 

Д-р Нанчева 

Запознаване на курсистите с лабораторните грешки в преданалитичния етап – източници на 

вариация, както и с подготовката на пациента за изследване и прилагане на правилата при вземане 

на кръв. Тематичен курс за специалисти по здравни грижи. 

Ръководител на курса Д-р Нанчева. Началник клинична лаборатория, ст. лаборант М.Данева 

16. ВБИ - видове, разпространение и борба за 

тяхното ограничаване. 

3 5 м.05.19 г 

м.11.19 г 

Д-р Йосифова 

 



 

 Ръководител на курса Д-р Йосифова, гл. мед. сестра Радевска. Предлага се индивидуално 

обучение. 

17. Комплексен подход за превенция на ВБИ. 

Дезинфекция и стерилизация в болничната 

практика 

2 5 м.05.19 г 

м.10.19 г 

Д-р Йосифова 

Ръководител на курса Д-р Йосифова, гл. мед. сестра Радевска Курс с тест. Предлага се индивидуално 

обучение. 

18. Практически умения при ендоскопски 

изследвания. Почистване, дезинфекция и 

стерилизация 

 

3 

 

5 

 

м.06.19г 

м.11.19 г 

 

Доц.Д-р 

Пенкова, дм 

Ръководител на курса Доц. д-р Пенкова, дм, ст.м.с. Ив.Иванова.  Предлага се индивидуално 

обучение. 

19. Практически умения при бронхоскопии. 

Почистване, дезинфекция и стерилизация. 

 

3 

 

5 

м.04.19 г 

м.11.19 г 

Д-р 

Арабаджиев 

Ръководител на курса Д-р Арабаджиев, м.с. Т. Тодорова. Предлага се индивидуално обучение. 

20. Обучение на медицински сестри за работа в 

кардиологично отделение. Работа с ЕКГ 

апарат Кардиопулмонална ресусцитация. 

Обучение на медицински сестри при 

поставяне на електрокардиостимулатор. 

Обучение на медицински сестри при 

инвазивни процедури 

 

3 5 м.05.19 г 

м.11.19 г 

Доц. д-р 

Смилков, дм 

Ръководител: Доц.д-р Смилкова, дм - Началник на клиника по кардиология, Ст.м.с.Николова, 

Предлага се индивидуално обучение. 

21. Грижи за деца с нефрологични заболявания 

- пиелонефрит, нефротичен синдром, остър 

и хроничен нефрит 

3 5 м.04.19г 

м.10.19г  

Доц. д-р 

Костадинова, 

дм 

Ръководител на курса Доц. д-р Емилия Костадинова, Детска клиника, Предлага се индивидуално 

обучение.  

 

     

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Таксата за обучение 

 (6,00 лв. дневно) се внася в касата на УМБАЛ-Ст.Загора, АД в деня на 

започване на съответния курс. 

Таксата за правоучастие 6 лв 

 

 

Завършилите курс за продължаващо обучение получават 

Удостоверение с кредитни точки, съобразно Единната кредитна 

система(ЕКС), което могат да  отпечатат от сайта на БАПЗГ, меню 

"Членски статус"   http://info.nursing-bg.com/    



 

За справки: тел.042/698-324 GSM: 0884 614106 ; 0889676787 

                                                            Гл.м.с. Таня Радевска 

Заявките/Приложение.1/ за участие изпращайте до един месец или 10 

дни преди обявената дата на курса  

на следния e-mail: tradevska54@hotmail.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


