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№ Тема Продължи
телност 

Брой      
курсисти 

Начало Лектор 

1 2 3 4 5 6 
1 Анестезиология  и интензивни грижи. 

Задължения и дейности на интензивните 
медицински сестри. 

 
10 

 
5 

април 
октомври 

 
д-р Георгиев 

      Обучение на медицински сестри за работа в ОАИЛ.  Курс с тест. Кредитна оценка: 67 т.  
      Възможност за индивидуално обучение при предварителна едномесечна заявка.  
      БАЗА: Клиника по интензивно лечение с противошокова зала и операционен блок. 
      Ръководител на курса: ст. м. с. Даниела Стоянова. GSM: 0882 480 249, e-mail:dany324@abv.bg 
2 Основни задължения на анестезиологични 

сестри в коремно-гръдната хирургия. 
 

10 
 
5 

март 
октомври 

 
д-р Нейчев 

        Обучение на медицински сестри. Курс с тест. Кредитна оценка: 67 т.  
        С възможност за индивидуално обучение при предварителна едномесечна заявка. 
        БАЗА: Операционен блок към хирургичните клиники. 
        Ръководител на курса: ст.м.с. Славка Маркова ,  GSM: 0887 652 013, e-mail: sladureika@abv.bg 
3  Оперативни техники в травматологичната 

хирургия 
 

10  
 
5 

февруари 
октомври 

 
Проф. Енчев 

        Обучение за операционни медицински сестри. Курс с тест. Кредитна оценка: 67 т.  
        С възможност за индивидуално обучение при предварителна едномесечна заявка. 
        БАЗА: Операционен блок към травматологичните клиники. 
        Ръководител на курса: ст.м.с. Айша Бекташ  GSM: 0882480246  e-mail: aishabektash@abv.bg 
4 Съвременни оперативни техники при 

ендопротезиране.   
 

10 
 
5 

април 
ноември 

 
Проф. Енчев 

        Обучение за операционни медицински сестри. Курс с тест. Кредитна оценка: 67 т.  
        С възможност за индивидуално обучение при предварителна едномесечна заявка. 
        БАЗА: Операционен блок към травматологичните клиники. 
        Ръководител на курса: ст.м.с. Айша Бекташ  GSM: 0882480246  e-mail: aishabektash@abv.bg 
5 Практическа реализация и качество на 

интензивните грижи.Сестрински грижи при 
пациенти на механична вентилация.   

 
10 

 
5 

март 
ноември 

 
д-р Георгиев 

       Обучение на медицински сестри за работа в интензивни структури.  Курс с тест. Кр. оценка: 67 т.  
       Възможност за индивидуално обучение при предварителна едномесечна заявка.  
       БАЗА: Клиника по интензивно лечение с противошокова зала. 
      Ръководител на курса: ст. м. с. Даниела Стоянова. GSM: 0882 480 249, e-mail:dany324@abv.bg  



 
1 2 3 4 5 6 
6 Иновации в превързочната техника и 

грижата за раните.   
 
3 

 
15 

по избор 
на 
курсиста 

 
д-р Цветански 

       Обучение на медицински сестри. Курс. Кредитна оценка: 21 т.  
       Възможност за индивидуално обучение при предварителна едномесечна заявка.  
       БАЗА: Отделение по гастроентерология.  
       Ръководител на курса: ст.м.с. Галя Славчева GSM: 0887 307 691, e-mail: boxforjob@abv.bg 
7  Практически умения при фибро- 

бронхоскопски изследвания. 
 

10 
 

10 
март 
ноември 

 
д-р Меджидиев 

       Обучение на медицински сестри за бронхоскопии. Курс с тест. Кредитна оценка: 65 т. 
       Възможност за индивидуално обучение при предварителна едномесечна заявка/мин. 3 участници/   
       БАЗА: Отделение по ушно, носно, гърлени болести.  
       Ръководител на курса: ст.м.с. Емилова GSM: 0887 258 470                   
8  Обучение на операционни сестри в 

коремно-гръдната хирургия. 
 

10 
 

10 
март  
ноември 

 
доц. Чолаков 

      Обучение на операционни сестри. Курс с тест. Кредитна оценка: 67 т. 
      Възможност за индивидуално обучение при предварителна едномесечна заявка/мин. 3 участници/  
      БАЗА: Хирургичен операционен блок.  
      Ръководител на курса: ст.м.с. Ирина Пенчева,  тел. 02/9154330     
9 Интервенционални образно–диагностични 

методи и процедути. 
 

10 
 
1 

по избор на 
курсиста 

Цветелина 
Меламед 

      Обучение на рентгенови лаборанти. Курс. Кредитна оценка: 80 т. 
      Възможност за индивидуално обучение при предварителна едномесечна заявка. 
      БАЗА: Клиника по образна диагностика. 
     Ръководител на курса: ст.м.с. Юлия Янева  GSM: 0888 882 272 e-mail: juli.st@abv.bg 
10 Компютърна томография  

10 
 
1 

по избор на 
курсиста 

 
М. Славова 

      Обучение на рентгенови лаборанти. Курс. Кредитна оценка: 80 т. 
      Възможност за индивидуално обучение при предварителна едномесечна заявка. 
      БАЗА: Клиника по образна диагностика. 

      Ръководител на курса: ст.м.с. Юлия Янева  GSM: 0888 882 272 e-mail: juli.st@abv.bg 
11 Образни изследвания в урорентгенологията. 

 
 
5 

 
1 

по избор на 
курсиста 

д-р Анна 
Георгиева 

      Обучение на рентгенови лаборанти. Курс. Кредитна оценка: 40 т. 
      Възможност за индивидуално обучение при предварителна едномесечна заявка. 
      БАЗА: Клиника по образна диагностика. 
      Ръководител на курса: ст.м.с. Юлия Янева  GSM: 0888 882 272 e-mail: juli.st@abv.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Посочените курсове в  ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ за продължаващо 
обучение на професионалист по здравни грижи на база УМБАЛСМ 
„Н.И.Пирогов” ЕАД  могат да се провеждат с индивидуално обучение, 
след предварителна уговорка между обучаемия и ръководителя на 
съответното клинично звено. Курсовете включват теоретично и 
практично обучение, което изисква осигуряване на лично работно 
облекло и обувки. 
  
ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ:  
 6.00 лв. на ден на съответния курс по програмата за обучение. 

Сумата се внася в касата на болницата в деня на започване на курса. 
 такса правоучастие, като сумата се внася организирано за всички 

участници по банков път в деня на започване на курса. 
 
УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД  не се ангажира с командировъчни 
разноски на участниците. 
 
АДРЕС ЗА ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:  
Заявки за участие изпращайте до един месец преди обявената дата на 
съответния курс на посочения  GSM и/или e-mail  в План-разписанието 
за курсово обучение. За индивидуално обучение, след предварителна 
уговорка между обучаемия и ръководителя на съответното клинично 
звено. 
 
Завършилите   форма на  СДО  получават  Удостоверение  с  
кредитни точки, съобразно ЕКС на БАПЗГ. 
 
Можете да намерите тази информация и на електронната  страница на 
УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД . 
 
 


