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ФАКУЛТЕТ „МЕДИЦИНА” 

 
КАТЕДРА „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧНА 

ФАРМАКОЛОГИЯ, ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ” 
КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ 

 
1. „СЕСТРИНСКИ И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ГРИЖИ ПРИ 
ПАЦИЕНТИТЕ С ВРОДЕНА БУЛОЗНА ЕПИДЕРМОЛИЗА” - курс 
Анотация: Целта на този теоретично-практически курс е да дефинира най-
добрата стратегия в сестринските и мултидисциплинарни грижи за пациентите 
с Вродена булозна епидермолиза. Курсът ще бъде фокусиран върху дневните 
сестрински грижи за кожните ерозивно-булозни лезии на ЕВ пациентите в 
различни възрасти, специфичните особености на хигиената и храненето. 
Курсът ще включва кратка теоретична част представяща природата и 
усложненията на заболяването Вродена булозна епидермолиза и практическа 
част (Workshop) предоставяща възможност с помощта на обучена медицинска 
сестра, всеки от участниците да се запознае и приложи на практика 
съвременните превръзки и медикаменти за локално лечение на болните с това 
заболяване.  
Курсът е предназначен за педиатри, дерматолози и общопрактикуващи лекари, 
акушерки и медицински сестри работещи в неонатологичните отделения в 
страната, в клиниките по пластична и реконструктивно-възстановителна 
хирургия.  
Продължителност: 1 ден 8 академични часа /1 акад. час = 45 мин./ 
Начало: 10.05.2019 г. (петък) от 10:00 ч.  
Брой курсисти: до 20 
Отговорници на курса: доц. д-р Ив. Йорданова, д., м. с. Даниела Захариева  
Телефон за предварително записване на желаещите поне 1 месец 
предварително: 064 886 622 – Даниела Захариева. 
 

КАТЕДРА „ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ” 
 
2. „ИМУНОХИСТОХИМИЧЕН МЕТОД – ВАЖНИ НЕЩА, КОИТО 
НАЧИНАЕЩИЯТ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ...“ курсът е подходящ за медицински 
лаборанти и специализанти по Обща и клинична патология (в началото на 
своето обучение) 
Анотация: Да запознае участниците в курса с основните принципи на 
имунохистохимичната техника и нейните съвременни приложения. Да 
представи синтезирано, някои от проблемите, свързани с приложението на 
ИХХ метода и потенциални подходи за тяхното решаване. 



Към настоящия момент, ИХХ метод е широко използван в научно-
изследователската и рутинната диагностична практика. Оптимизирането на 
работните протоколи, автоматизацията на процеса и въвеждането на качествен 
контрол го правят предпочитан метод в рутинната туморна патология, както и 
в експерименталната патология. Масовото навлизане на методът в 
лабораторната практика и неговата специфика изискват допълнителна 
подготовка от страна на хистологичните лаборанти. 
Теоретично ще бъде разгледана еволюцията на ИХХ метод, неговите различни 
варианти, принципи на работа и приложения в ежедневната хистопатологична 
практика. Ще бъдат разгледани основните реактиви и стъпки при различните 
варианти на ИХХ метода.Теоретичното изложение ще акцентира върху 
основните изисквания към обработката на тъканите, необходима за постигане 
на оптимални резултати в ИХХ метод. Ще бъде обърнато внимание на 
основните източници на грешки, водещи до постигането на незадоволително 
качество на ИХХ изследването. Ще бъдат обсъдени основните начини за 
оптимизиране на качеството на ИХХ изследването и качествен контрол на 
работата на ниво лаборатория. 

Практически ще бъдат оттренирани основните стъпки на работа при 
мануално и автоматизирано извършване на ИХХ изследване. Участниците ще 
получат възможност да се включат в извършването на ИХХ оцветявания 
мануално и с помощта на автоматизирана система за ИХХ оцветяване под 
контрола на опитен персонал в реална работна обстановка. 
Продължителност: 2 работни дни 
Начало: 21.03.2019 г. – ориентировъчно 
Брой курсисти: 4 – 8  
Място на провеждане: Отделение по Клинична патология 
Отговорник на курса: Доц. Д-р Ив. Иванов, дм, тел.064/886146, 064/886384 
Вид на обучението: платено. За служители на МУ – Плевен и на УМБАЛ - 
Плевен– 10 лв., за външни лица – 20 лв. 
 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 
 

КАТЕДРА „ОБЩЕСТВЕНОЗДРАВНИ НАУКИ” 
 

СЕКТОР „МЕДИЦИНСКА ЕТИКА” 

3. „ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА” – тематичен 
курс за лекари и други специалисти с висше образование в здравеопазването  
Анотация: Курсът има за цел да запознае участниците със съвременните 
подходи за решаване на различни етични дилеми в медицинската практика. 
Разглеждат се теоретичните основи и принципи на етичното поведение като се 
акцентира на приложението на етиката в клиничната практика чрез изграждане 
на умения за етичен анализ на етични дилеми. Разглеждат се етични проблеми 
при репродуктивното поведение и новите репродуктивни технологии, при 
терминално болните, при донорство и трансплантация, евтаназия, 
разпределение на ресурсите на микро- и макрониво и др. Курсът е богато 



онагледен с конкретни казуси. На участниците се предоставя възможност също 
така да се запознаят с етичните кодекси, декларации и становища на 
Световната медицинска асоциация и национални асоциации по съвременните 
етични проблеми в медицинската практика.  
Продължителност: 2 работни дни  
Начало: 03.06.2019 г. 
Брой курсисти: 10 – 15 души 
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ – Плевен 
Ръководител на курса: проф. д-р Силвия Александрова – Янкуловска, д.м.н. 
За контакти: служебен телефон (064) 884 196,  
e-mail: silvia_aleksandrova@mu-pleven 
Вид на обучението: платено  
 
4. „ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА 
РАБОТА” – Сертификационият тематичен курс е насочен към докторанти, 
специализанти, млади научни работници, лекари-клиницисти, лекари и други 
специалисти в областта на общественото здравеопазване. 
Анотация: Курсът има за цел да запознае участниците с етичните принципи и 
стандарти на научно-изследователската работа. Разглеждат се теоретичните 
основи на етичното поведение при терапевтични и нетерапевтични научни 
проучвания с участието на човешки същества, при научни експерименти с 
животни и използване на персонални биомедицински данни. Обсъжда се 
подробно изготвянето на изследователски протокол и документация за 
представяне на научното изследване пред Етична комисия, изготвяненето на 
форми за информирано съгласие и информационни карти за пациентите. 
Представят се основанията за прекратяване на научните експерименти. 
Участниците се запознават с етични кодекси, декларации и становища на 
Световната медицинска асоциация по етичните проблеми на изследователската 
работа в медицината и общественото здравеопазване.  
Продължителност: 2 работни дни 
Начало: 13.06.2019 г. 
Брой курсисти: 10 – 15 души 
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ – Плевен 
Ръководител на курса: проф. д-р Силвия Александрова – Янкуловска, д.м.н. 
За контакти: служебен телефон: 064 884 196,  
e-mail: silvia_aleksandrova@mu-pleven 
Вид на обучението: платено  

 
СЕКТОР „СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА” 

 
5. „ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО В УЧИЛИЩЕ” – тематичен курс за 
лекари, медицински сестри, здравни специалисти от системата за опазване и 
контрол на общественото и детското здраве и педагози. 
Анотация: Курсът има за цел да запознае участниците с основните аспекти на 
промоцията на здравето и със специфичните промотивни задачи на здравните 
специалисти и учителите в различните периоди на детството и юношеството. 



Разглеждат се теоретичните основи и принципи на промоцията на здравето. 
Обсъжда се същността и елементите на глобалното движение „Училища, 
укрепващи здравето” и значението на здравното възпитание в детството за 
изграждане на устойчиви позитивни поведенчески модели. Участниците в 
курса се запознават и изграждат практически умения за прилагане на 
съвременни методи на здравно възпитание и здравна профилактика сред децата 
и учениците. 
Продължителност: 2 работни дни 
Начало: 30.05.2019 г. 
Брой курсисти: 8 – 15 
Ръководител на курса: доц. д-р Стела Георгиева, д.м. 
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ –  Плевен 
За контакти: служебен телефон (064) 884 295, мобилен 0888 395 464 
e-mail: georgieva_sl@yahoo.com 
Вид на обучението: платено  
 
6. „СЕМЕЙНО ЗДРАВЕ” – тематичен курс за лекари и здравни специалисти 
от системата за опазване и контрол на общественото и семейно здраве 
Анотация: Курсът има за цел да запознае участниците с основните аспекти на 
промоцията на здравето и със специфичните промотивни задачи на здравния 
специалист в областта на семейното здраве. Разглеждат се теоретичните основи 
и принципи на промоцията на здравето. Участниците в курса се запознават и 
изграждат практически умения за прилагане на съвременни методи на здравно 
възпитание и здравна профилактика в областта на семейното здраве. 
Продължителност: 2 работни дни 
Начало: 03.06.2019 г. 
Брой на курсистите: 10 – 15 
Ръководител на курса: доц. д-р Мариела Камбурова, д.м.  
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ –Плевен,  
За контакти: служебен телефон (064) 884 295, мобилен 0877 636 599 
e-mail: mariela_kamburova@yahoo.com 
Вид на обучението: платено. 
 
7. „НЕДОНОСЕНОСТТА КАТО ПРОБЛЕМ НА ОБЩЕСТВЕНОТО 
ЗДРАВЕ – ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ГРИЖИ 
ЗА НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА” – тематичен курс за лекари, медицински сестри, 
акушерки, здравни специалисти, работещи в системата за опазване и контрол 
на общественото здраве 
Анотация: Курсът има за цел да запознае участниците по основни проблеми на 
раждането и развитието на недоносени деца. Разглеждат се актуални 
тенденции на нивата на недоносеност по света и в България, причините за 
раждане на недоносено дете, проблеми при грижите за недоносените деца през 
ранното детство. Участниците в курса се запознават и изграждат практически 
умения за профилактика на недоносеността и грижи за недоносените деца. 
Продължителност: 2 работни дни 
Начало: 06.06.2019 г. 



Брой курсисти: 10 – 15 
Ръководител на курса: доц. д-р Мариела Камбурова, д.м. 
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ –Плевен,  
За контакти: служебен телефон 064 884 295, мобилен 0877 636 599 
e-mail: mariela_kamburova@yahoo.com 
Вид на обучението: платено. 
 

СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” 

8. „УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ” – тематичен курс за 
старши и главни медицински сестри  
Анотация: Използването на медицинските консумативи е сфера от дейността 
на медицинските сестри. Ценово ефективното използване на консумативите 
при предоставянето на помощ на пациентите е изключително отговорност на 
сестрите. Целта на курса е да насочи вниманието на участниците към 
произхода на проблема, както и да ги запознае със специфична програма за 
корекция, която е с реално практическа стойност. 
Продължителност: 2 работни дни 
Начало: 07.06.2019 г. 
Брой на курсистите: 10 – 15 
Ръководител на курса: доц. Макрета Драганова, д.м. 
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ – Плевен 
За контакти: служебен телефон 064/884 197, e-mail: makreta_99@yahoo.com 
Вид на обучението: платено 
 
9. „СЕСТРИНСКИ ПРОЦЕС. СЕСТРИНСКА ДИАГНОЗА, 
СЕСТРИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ” – тематичен курс за медицински сестри 
Анотация: Програмата предвижда да запознае курсистите с теоретичните 
постановки на сестринския процес, сестринската диагноза и сестринската 
документация и с международния опит в тази област. Ще бъдат дискутирани 
положителното и отрицателното им въздействие върху сестринската практика 
в България. 
Продължителност: 2 работни дни 
Начало: 14.06.2019 г. 
Брой на курсистите: 10 – 15  
Отговорник на курса: доц. Макрета Драганова, д.м. 
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ – Плевен 
За контакти: служебен телефон 064/884 197, e-mail: makreta_99@yahoo.com 
Вид на обучението: платено 
 
10. „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО” – тематичен курс за лекари и други 
специалисти в здравеопазването 
Анотация: Един от най-важните ресурси в работата на отделния индивид е 
неговото собствено време. Докато всеки един индивид разполага с едно и също 
количество време и то не може да бъде натрупано предварително или запазено, 
то хората се различават значително по начина, по който те управляват този 



важен ресурс. Тези, които успяват добре да управляват своето време, 
обикновено са по-продуктивни, по-удовлетворени, по-малко изложени на стрес 
и в по-добро здравно състояние от другите.  
Курсът има за цел да запознае участниците с основните стратегии за ефективно 
управление на собственото им време. 
Продължителност: 2 работни дни 
Начало: 20.06.2019 г. 
Брой на курсистите: 8 – 15  
Ръководител на курса: доц. д-р Гена Грънчарова, д.м., доц. Макрета 
Драганова, д.м. 
За контакти: служебен телефон 064/884 197, e-mail: makreta_99@yahoo.com 
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ – Плевен 
Вид на обучението: платено 
 
11. „ЗНАЧИМОСТ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“ – тематичен курс за 
ръководители и преподаватели по здравни грижи 
Анотация: Емоционалната интелигентност е в основата на успеха. По своята 
същност тя представлява способност, умение да се възприемат, оценяват и 
управляват собствените емоции; да се разграничават различните емоции; да се 
назовават и определят правилно; да се използва емоционалната информация, за 
да бъдат ръководени чрез това мисленето и поведението. 

В съвременното общество все повече се оказва, че емоционалната 
интелигентност играе значителна роля за успешната реализация на хората като 
личности и професионалисти. Развитието на емоционалната интелигентност 
има значение за всяка организация и работна среда. Тя е в основата на успешно 
общуване, работа в колектив, разрешаване на конфликти и възприемането на 
критиката като градивна за индивида. 

Целта на курса е да насочи вниманието на участниците към същността на 
емоционалната интелигентност, както и овладяване на умения за управление на 
емоциите. 
Продължителност: 2 работни дни 
Начало: 28.06.2019 г. 
Брой на курсистите: 10 – 15  
Отговорник на курса: доц. Макрета Драганова, д.м. 
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ – Плевен 
За контакти: служебен телефон 064/884 197, e-mail: makreta_99@yahoo.com 
Вид на обучението: платено 
 

СЕКТОР „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И 
БИОСТАТИСТИКА”   

 
12. „ОСНОВИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
WINDOWS И MS OFFICE” 
Сертификационен курс за квалификация по компютърни информационни 
технологии в дистанционна форма на обучение. Предназначен е за курсисти, 



които имат някаква минимална начална подготовка за работа с компютри и 
основно файлове и папки (копиране, изтриване, преместване и други). Освен 
това, курсът предполага, че обучаемите имат и определен минимален опит за 
използване услугите на Интернет и приложни текстообработващи програми за 
работа с текстови документи.  

Курсът за квалификация е ориентиран предимно към специалисти с 
висше образование – основно лекари, специалисти по здравни грижи и други 
медицински специалисти, които имат и отношение към здравния мениджмънт с 
управленски функции в здравни и лечебни структури. Той е подходящ също за 
студенти и докторанти от МУ – Плевен, които имат желание да доразвият 
уменията си в областта на компютърните технологии и да ги сертифицират с 
документ за квалификация. В него могат да се включват и всякакви други 
категории обучаеми от гр. Плевен, региона или страната. Обучението в курса е 
съобразено с изискванията на Наредбата за дистанционно обучение в 
Република България и заповед на Ректора на МУ № 2507 от 1.12.2016 год. 
Отделните модули от курса включват голяма част от информацията, която се 
изучава от студентите на МУ – Плевен преминали обучение в университета по 
дисциплини Информатика, Медицинска информатика, Приложение на 
компютрите или други сродни на тях учебни дисциплини по учебни програми 
на катедра „Общественоздравни науки”.  

Целта на курса е да се придобият задълбочени теоретични знания и 
практически умения, които след преминаване на пълния курс по план-
програмата и полагане на изпити по отделните модули се сертифицират с 
квалификационен документ, издаден от МУ – Плевен. Обучението се 
осигурява от подготвени  пълнотекстови материали, презентации към тях и 
тестове за контрол на знанията, които се предоставят за достъп на всеки 
включен в курса обучаем в електронна форма, чрез Системата за дистанционно 
обучение на МУ – Плевен.  
Анотация: Основните цели на курса са да се придобият задълбочени 
теоретични познания и умения на ниво квалифициран потребител, както по 
апаратното и системно програмно осигуряване на разпространените в страната 
и медицинските структури персонални компютри, така и по използването на 
компютърната техника в административно-управленческата дейност на 
институти, лаборатории, лечебни, здравни и социални заведения и други 
частни или обществени организации и административни управленчески 
структури. 

Програмата на курса е разработена съгласно квалификационната 
характеристика за курсовете по „Компютърни информационни технологии” и 
предвижда изучаване на модулите „Основи на персоналните компютри”, 
„Архитектура на компютрите”, „Организиране на информацията в компютрите 
и операционни системи Windows, „Компютърни мрежи и Интернет” и 
„Приложение на компютрите за офис автоматизация – пакет MS Office. В 
програмата на курса е предвидено разработка и защита на курсов проект, 
включващ разнообразни елементи от изучаваните модули. 

Обучението в курса се провежда в присъствени и дистанционни форми. В 
предвидените присъствени форми, които са не по-малко от две, се използва 



базата за обучение на катедра „Общественоздравни науки”, включваща 
компютърна и комуникационна техника, зала за електронно обучение, 
изградени локални компютърни мрежи с непрекъснат високоскоростен 
неограничен достъп до Интернет мрежата, мултимедийни нагледни средства и 
електронна система за дистанционно обучение. 
 Присъствените занятия в курса, дистанционните консултации, 
подготовката на учебните материали в електронен вид и изпитните процедури 
се водят от високо квалифициран хабилитиран и нехабилитиран 
преподавателски екип с натрупан опит в квалификационните курсове по 
компютърни технологии. В хода на курса е създадена организация, съгласно 
която се дава възможност за гъвкаво провеждане на занятията с курсистите 
както в присъствените, така и в дистанционните форми на обучение. За 
осъществяване на това се разчита на предоставените в електронна форма 
учебни материали, подготовката на курсов проект, консултации и електронна 
комуникация с преподавателите.  
 За разработване на курсовия проект и изпълнение на часовете за 
упражнения и практическа работа се предвижда използване на лични или други 
компютри. На желаещите се осигурява и свободен достъп до компютърната 
зала на катедрата по предварително съгласуван с преподавателите и 
ръководството на катедрата график. 
 Курсовете за квалификация в дистанционната форма на обучение се 
провеждат в не по-малко от две присъствени занятия, включващи указания, 
консултации, защита на курсовия проект и полагане на изпит по тестова 
система на базата на учебния материал предоставен в пълнотекстов електронен 
вид на всеки курсист.  

Завършилите квалификационния курс получават фундаментални 
познания и практически опит в областта на компютърните технологии, 
организирането на информацията върху компютърните системи и работата с 
широко разпространените офис приложения. Практическият опит се придобива 
на базата на присъствените занятия, изпълнението на задачите за упражнения и 
разработката на курсовия проект. Придобитите знания и умения се проверяват 
с тестове за самостоятелна подготовка и крайни изпити също с тестове, чрез 
системата за дистанционно обучение. Предвидено е и защита на курсов проект. 
Придобитите знания и умения се удостоверяват с квалификационен документ – 
сертификат.  

Сертификатът за завършване на курса е утвърден квалификационен 
документ – удостоверение, издаван от Медицински университет – Плевен, с 
реквизити, отговарящи на Наредбата за държавните изисквания към 
съдържанието на основните документи издавани от висшите училища с 
квалификационна степен за курсиста „Системен офис оператор”. Документът и 
получаваната чрез него квалификация са регистрирани в МОН, съгласно 
изискванията на действащите Нормативни актове и дава право и основание на 
неговите притежатели за кандидатстване и заемане на длъжности, изискващи 
компютърна квалификация на ниво „Системен офис оператор”. 
Продължителност: Две присъствени занятия (в началото и в края на всеки 
отделен курс) и време за самостоятелна подготовка в рамките на не по-малко 



от един месец, определено от ръководителя на курса, съгласувано с 
обучаемите. В рамките на курса се осигуряват дистанционни връзки и 
консултации с преподавателите, чрез Системата за дистанционно обучение, 
електронните съобщения или други средства за комуникация. 
Начало: Периодично в рамките на учебната година на МУ – Плевен след 
сформиране на група от най-малко пет курсиста за всеки курс. 
Брой участници: Минимум 5 участника за сформиране на курс. 
Място на провеждане на присъствените занятия: компютърна зала, МУ – 
Плевен, катедра „Общественоздравни науки”, зала 309. 
Подробна информация относно курса и указания за неговото протичане могат 
да се получат в Център за следдипломно обучение или Катедра 
„Общественоздравни науки“, Сектор „Информационни технологии и 
биостатистика“, Ректорат 2, ет. трети, кабинет 306, или на адрес http://do2.mu-
pleven.bg/course/view.php?id=451, с вход като ГОСТ в предложената страница 
от системата за дистанционно обучение на МУ – Плевен и от тази страница 
последователно: Обучаващо звено Център за следдипломно обучение; Текуща 
учебна година; Курс за квалификация по компютърни технологии; 
Информация за курса и обучението, с предложените в отворената страница 
секции. 
Ръководител на курса: доц. инж. Георги Цанев, д.т. 
Вид на обучението: платено, съгласно заповед на Ректора на МУ – Плевен № 
2507 от 01.12.2016 год. за категории обучаеми както следва: 
- За служители на МУ – Плевен и УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр. Плевен – 
54 (петдесет и четири) лева; 
- За лица извън състава на МУ – 72 (седемдесет и два) лева; 
- За студенти от Медицински университет – Плевен и Медицинския колеж към 
него – 42 (четиридесет и два) лева. 
 

СЕКТОР „ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ” 

НАПРАВЛЕНИЕ „ПЕДАГОГИКА” 
 
13. „ОСНОВИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПЕДАГОГИКА” 
Тематичен курс за новоназначени преподаватели по медицина и други здравни 
специалности 
Анотация: Целта на курса е придобиване на теоретични знания и практически 
умения в областта на медицинската педагогика: специфика на форми, методи и 
средства на обучение; изисквания към формулиране на учебните цели и 
изграждане на професионални компетентности; специфика на доцимологията - 
методологичен инструментариум към контрола и оценката на академичните 
постижения на студентите; стандарти в медицинското образование; 
съвременни образователни технологии в медицината; комуникативни 
компетенции на преподавателя в медицинското висше училище и колеж.  
Начало: договаряне, 2019 г. 
Продължителност: 20 академични часа 
Брой курсисти: 7-15 



Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ - Плевен 
Ръководител: доц. д-р Здравка Радионова, дм  
За контакти: служебен телефон 064/884 135, мобилен 0888 624 998  
zradion@yahoo.com 
Вид на обучението: платено  
 
14. „ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МЕДИЦИНА” 
Тематичен курс за преподаватели по медицина и други здравни специалности. 
Анотация: Целта на курса е придобиване на теоретични знания и практически 
умения по отношение на съвременни иновационни образователни технологии 
като проблемно-базирано обучение, обективно-структуриран клиничен изпит, 
центрирано към студентите интегрирано обучение, европейски изисквания за 
натрупване и трансфер на кредити, обучение, базирано на резултати; роля на 
преподавателя в съвременните образователни технологии  
Начало: договаряне, 2019 г.   
Продължителност: 20 академични часа 
Брой курсисти: 7-15 
Място на провеждане: катедра “ Общественоздравни науки”, МУ - Плевен 
Ръководител: доц. д-р Здравка Радионова, дм 
За контакти: служебен телефон 064/884 135, мобилен 0888 624 998, 
zradion@yahoo.com 
Вид на обучението: платено  
 
15. „ПЕДАГОГИКА И АНДРАГОГИКА – ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ”  
Анотация: Тематичният курс има за цел да запознае курсистите с основните 
понятия и дяловете на двете научни области, на основата на паралел между 
конвенциалната педагогика и педагогиката за възрастни. Педагогиката 
обезпечава с базисни знания всички нейни клонове (сравнителна педагогика, 
инженерна педагогика, медицинска педагогика и мн. други частни дидактики). 
Андрагогическият модел е представен с принципите, методите на обучение и 
педагогическите форми. Конкретизирани са основни съвременни изисквания 
към обучаващия при осъществяване на трансфер на знания и формиране на 
компетенции, в контекста на идеята „учене през целия живот”. Предвидени са 
теми, свързани с обучението на пациенти и техните близки, обучение в 
колектива, квалификационни обучения. В курса са интегрирани: казуси от 
практиката, cases studies, ролеви игри, работа в група, супервизия на екипни 
решения, контент-анализ, методически дизайн.  
Курсът е предназначен: за новоназначени преподаватели в Медицински 
университет и Медицински колеж, работещи служители в здравни и социални 
заведения – бази за обучение на студенти, лица които желаят да повишат или 
актуализират квалификационната си подготовка. 
Продължителност: 20 академични часа 
Начало: договаряне  
Брой курсисти: 3-10 
Място на провеждане: МУ – Плевен  
Ръководител: доц. Силвия Цветкова, д.пс., scvetkova@mu-pleven.bg 



За контакти: тел. (064) 884 171, 0887 51 71 67 
Вид на обучението: платено  
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ „ПСИХОЛОГИЯ” 
 
16. „ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АКЦЕНТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО И 
ОБЩУВАНЕТО С ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ”  
Анотация: Целта на курса е да запознае курсистите със специфичната 
проблематика и психологичните аспекти на общуването с онкологично болни 
пациенти и взаимодействията с техните близки.  
Курсът представя основни теоретични подходи за осъзнаване и справяне с 
последиците от заболяването, засягащи емоционалната, когнитивната, 
социалната сфера и начина на живот от диагностицирането, през активното 
лечение, ремисията и палиацията. Разгледани са теми за тревожността, стреса, 
дистреса, депресията. В обучението се използват подходи, които целят да 
повишат вниманието и чувствителността към въпроси, свързани с кризата на 
болестта.  
Упражненията включват работа по казуси, обсъждане, ролеви игри и работа в 
малки групи.  
Тематичният курс е предназначен: за лекари и здравни специалисти, както и 
за лица, подготвящи се или работещи като личен или социален асистент.  
Продължителност: 25 академични часа 
Начало: с предварително записване, 2019 г. 
Брой курсисти: 7-15 
Място на провеждане: МУ – Плевен 
Ръководител на курса: доц. Силвия Цветкова, д.пс. 
Лектори: доц. Силвия Цветкова, д.пс. и членове на БАПО 
За контакти: тел. (064) 884 171, 0887 517 167, scvetkova@mu-pleven.bg 
Вид на обучението: платено  
 
17. „НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ”  
Тематичен курс за общо практикуващи лекари, педиатри, психиатри, 
медицински сестри, психолози и други специалисти. 
Анотация: Курсът разглежда нарушенията в психичното и социално 
функциониране в детска възраст. Акцентът се поставя не толкова върху 
нозологичната, колкото върху възрастовата специфичност на нарушенията. 
Разгледани са основни диагностични процедури и терапевтични подходи. 
Значително място е отделено на превенцията на нарушенията в развитието. 
Предвидени са теми за ранната идентификация на отклоненията в развитието, 
сензорно-интегративни нарушения, разстройства от аутистичния спектър, 
синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието, церебрална парализа, 
специфични нарушения на ученето (дислексия, дисграфия), емоционално-
поведенчески разстройства, разстройства на привързаността в детска възраст. 
Особено значение имат темите, свързани с екипната работа с психологическата 
помощ и подкрепа за родителите на деца с нарушения в развитието.  



Продължителност: 15 академични часа 
Начало: договаряне, 2019 г. 
Брой курсисти: 7-10 
Място на провеждане: МУ – Плевен 
Ръководител на курса: доц. Силвия Цветкова, д.пс. 
За контакти: тел. (064) 884 171, 0887 517 167, scvetkova@mu-pleven.bg 
Вид на обучението: платено  
 

КАТЕДРА „ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ТРОПИЧЕСКА 

МЕДИЦИНА” 
 
18. „БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ И СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА 
БИОЛОГИЧНАТА ЗАЩИТА” 
Тематичен курс за лекари специализиращи епидемиология на инфекциозните 
болести, инфекциозни болести, микробиология и медицина на бедствените 
ситуации, лекари от РЗИ и други специалисти с висше образование в системата 
на здравеопазването. 
Анотация: Въпросите по биологичното оръжие и биологичната защита до 
скоро се разглеждаха само от военно-медицинските дисциплини. 
Съвременните реалности дават основание да се приеме, че потенциален риск от 
биологична агресия съществува и за гражданското население. Програмата на 
курса предвижда запознаване с основните понятия и дефиниции по проблема, 
биологичните агенти съгласно класификацията на СЗО с акцент болестите от 
група А, данни за инциденти с биологични агенти, епидемиологичните аспекти 
свързани с основните биопатогени, имунопрофилактиката и други мерки по 
превенция на последиците след въздействие с биологични средства. 
Продължителност: 1 работен ден 
Начало: 15.05.2019 г. 
Брой курсисти: 5 
Място на провеждане: Сектор: „Епидемиология, паразитология и тропическа 
медицина” при Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология 
и тропическа медицина” при МУ – Плевен 
Ръководител на курса: доц. д-р Димитър Шаламанов, д.м. 
Лектори: доц. д-р Таня Петкова, д.м., ас. д-р Калина Терзиева 
Телефон за контакти: (064) 884 225 
 

КАТЕДРА „ОБЩА МЕДИЦИНА, СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И 
ДЕОНТОЛОГИЯ” 

 
СЕКТОР „ОБЩА МЕДИЦИНА” 

 
19. „ОБУЧЕНИЕ В КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ” – тематичен курс 
Анотация: Добрата и отработена комуникативност на лекаря е необходима 
предпоставка и условие за изграждане и поддържане на ефективни 



взаимоотношения с пациентите и членовете на здравния екип. Тя допълва и 
завършва професионалната му компетентност, подпомага адаптивността и 
флексибилността му към изискванията на здравната реформа у нас, осигурява 
адекватна на потребностите на потребителя здравна грижа, повишава 
конкурентноспособността му. В курса ще бъдат разгледани, демонстрирани и 
отработени основните комуникативни умения, както и техниките за 
прилагането им в различни ситуации. 
Продължителност: 2 дни 
Начало: 08.06.2019 г. 
Брой на курсистите: 10 
Място за провеждане на курса: сектор „Обща медицина” 
Отговорник на курса: доц. д-р Цв. Валентинова, д.м., тел. (064) 884 177 
 
20. „РАБОТА В ЕКИП В ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ” – тематичен 
курс 
Анотация: Разглеждат се същността, особеностите и фазите в развитието на 
екипите от ПЗП, както и основните стилове на управление. Курсът формира 
умения за организиране на екипната дейност и за изграждане на ефективни 
комуникации между членовете на работната група. Изясняват се специфичните 
проблеми на работата в екип и на подходите за решаването им. 
Продължителност: 2 дни 
Начало: 01.06.2019 г. 
Брой на курсистите: 10 
Място за провеждане на курса: сектор „Обща медицина” 
Отговорник на курса: доц. д-р Цв. Валентинова, д.м., тел. (064) 884 177 
 

ФАКУЛТЕТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” 
 

КАТЕДРА „СЕСТРИНСКИ ХИРУРГИЧНИ ГРИЖИ” 
 

КАТЕДРА „СЕСТРИНСКИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРИЖИ” 
 

21. „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА НОЗОКОМИАЛНИТЕ ИНФЕКЦИИ” 
– курс  
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи от 
всички специалности. Има за цел да запознае курсистите със съвременните 
методи и средства за разпознаване, контрол и превенция на нозокомиалните 
инфекции в болничната и извън болничната здравна помощ. 
Продължителност: 3 дни/15 часа  
Начало: от януари до юни 2019 г. при сформиране на курс 
Брой курсисти: 15  
Отговорник на курса: пр. Анелия Димитрова 
Платен: (безплатен за работещи на основен трудов договор в УМБАЛ – 
Плевен и МУ – Плевен). 
 



22. „МЕДИЦИНСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ МАЛЦИНСТВЕНИ 
ГРУПИ СЪС СПЕЦИАЛЕН ФОКУС ВЪРХУ РОМИТЕ” 
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи от 
всички специалности. Има за цел да запознае курсистите със съвременните 
прийоми за медицинска интеграция на уязвимите малцинствени групи в 
страната и специфичните особености на работа с тях. 
Продължителност: 2 дни/10 часа  
Начало: от януари до юни 2019 г. при сформиране на курс 
Брой курсисти: 15 
Отговорник на курса: доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. 
Платен: (безплатен за работещи на основен трудов договор в УМБАЛ – 
Плевен и МУ – Плевен). 
 
23. „ОБУЧЕНИЕТО – ОСНОВНА ФУНКЦИЯ В СЕСТРИНСКАТА 
РАБОТА” 
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи от 
всички специалности. Има за цел да запознае курсистите с процеса на обучение 
като функция на работата на здравния специалист. 
Продължителност: 3 дни/15 часа  
Начало: от януари до юни 2019 г. при сформиране на курс 
Брой курсисти: 15 
Отговорник на курса: доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. 
Платен: (безплатен за работещи на основен трудов договор в УМБАЛ – 
Плевен и МУ – Плевен). 
 

ФАКУЛТЕТ „ФАРМАЦИЯ” 
 

КАТЕДРА „ФАРМАЦЕВТИЧНИ НАУКИ И 
СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ” 

 
24. „ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ” – тематичен курс за 
лекари и други специалисти с висше образование в здравеопазването 
Анотация: Развитието и оптимизацията на съвременните здравни системи, 
независимо от конкретните модели на управление и финансиране, винаги се 
основава на оценки на здравните технологии. Оценката на здравните 
технологии е мултидисциплинарна дейност, която систематично оценява 
техническите характеристики, безопасността, клиничната ефективност, 
разходите, стойностната ефективност, организационните, социалните, правните 
и етичните последици от прилагането на различни здравни интервенции и 
медицински технологии. Целта й е да предостави обективна и прозрачна 
информация като основа за вземане на обосновани политически решения за 
разпределение на ограничените финансови ресурси за здравеопазване между 
различните алтернативи. 
 Знанията и уменията, които ще бъдат придобити по време на курса за 
важни за бъдещите ръководители в сектор здравеопазване и експертите, които 



ще оценяват здравните продукти, услуги и програми с цел заплащането им с 
публични средства от осигурителните фондове.  
Продължителност: 2 работни дни 
Начало: 20 юни 2019 г. 
Брой курсисти: 10 – 15 
Място на провеждане: катедра „Фармацевтични науки и социална фармация”, 
факултет „Фармация”, МУ – гр. Плевен 
Ръководител на курса: проф. Тони Веков, д.м.н., доц. Надя Велева, д.м. 
Вид на обучението: платено 



Образец № 1 
 
 
 

З А Я В К А 
 

 
За постъпване в КУРС 

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

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

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

№ ..............от ...........................20...... г., в КАТЕДРА / КЛИНИКА / 

по .......................................................................................................................................... 

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

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

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ и ЕГН на КАНДИДАТА, УИН код 

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

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

МЕСТОРАБОТА НА КАНДИДАТА 
............................................................................................ 
( населено място, заведение: лечебно, здравно, заемана длъжност ) 

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

ТЕЛЕФОН 

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

ОБЩ ТРУДОВ СТАЖ /лекарски/...................................... От него по 

специалността...................................................................................................................... 

Призната специалност:........................................................................................................ 

ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАЩИТЕ: 

1. № на книжката на специализиращия 

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

2. Дата на започване на специализацията 

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

 

 
        РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА,  
ДАТА на съставяне на заявката: (КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ): 
        
...............................................    …………………………………….. 

                                 



 

Образец № 2 

 

 
З А Я В К А 

 
За ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ по ................................................................................. 

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

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

№ .................по плана за .............дни /месеца/, считано от 

.........................20............година...........................................................................................

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

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ и ЕГН на КАНДИДАТА, УИН КОД 

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

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

МЕСТОРАБОТА НА КАНДИДАТА ...................................................................................... 
( населено място, заведение: лечебно, здравно, заемана длъжност ) 

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

ТЕЛЕФОН ............................................................................................................................. 

ОБЩ ТРУДОВ СТАЖ /лекарски/ ................................ От него по специалността 

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

Призната специалност: 

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

 

 

 

 

        РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА,  
ДАТА на съставяне на заявката: (КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ): 
        
...............................................                                    ........................................................ 

 


