
КУРС ЗА СДО НА ТЕМА "НАРУШЕНИЯ В ХРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ - 
 ПРОБЛЕМИТЕ НА 21 ВЕК. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВЛИЯВАНЕ И ТЕРАПИЯ" - 

07-09.06.2019 г., РЗИ - Варна 
 

 Тридневен курс за следдипломно обучение на тема „Нарушения в хранителното поведение – 
проблемите на 21 век.  Възможности за повлияване и терапия “ ще се проведе на 07-09.06.2019 г.  
(петък - неделя) в сградата на РЗИ – Варна (ул. Брегалница № 3).  
  
 Предложените теми в него са сред най-наболелите за общественото здраве. Те изискват  

професионално внимание, актуални знания, интердисциплинарен подход и познаването на конкретни 
терапевтични алгоритми. Настоящото СДО допълва вече съществуващите научни проекти, 
сътрудничества с различни институции и работата по няколко докторантски тези в Катедра „Хигиена и 
епидемиолгия“. Информацията, предоставена от лекторите, е актуална, широкообхватна, систематизи-
рана, полезна и надграждаща за ежедневната работа на широк кръг от специалисти. Във всички теми и 
лекции на курса акцент е съвременният холистичен подход към нарушенията в хранителното поведение 
в контекста на нутритивното, психиатричното, психоаналитичното и педагогическо знание за него. 

 
Обучението е насочено към широк кръг от специалисти – лекари (педиатри, ОПЛ, психиатри, 

терапевти и други специалисти), акушерки, медицински сестри, рехабилитатори, кинезитерапевти, 
логопеди, психолози, педагози, социални работници и други специалисти с висше образование, 
проявяващи интерес към тематиката.         

 
Организатор на събитието е Катедра „Хигиена и епидемиология“ към  Факултета по обществено 

здравеопазване на МУ-Варна. Курсът се осъществява с подкрепата на утвърдени специалисти в сферата 
на хранителните нарушения. Лектори в обучението са специалисти по хранене и диететика: доц. д-р 
Даниела Попова, доц. д-р Дарина Найденова, д.м.; педиатри и психолози, прилагащи психоаналитичен 
подход  в най-ранната детска възраст: д-р Екатерина Вълчева, доц. Моника Богданова, д.п.н; психиатри: 
доц. д-р Райна Мандова; клинични, болнични, консултативни психолози: Димитър Горчев, д-р Николай 
Михайлов, д-р Севджихан Еюбова; лекари с дългогодишна хомеопатична практика и холистичен подход 
в терапията на хранителните нарушения – д-р Петко Загорчев и д-р Райна Томова както и докторанти 
към катедрата по „Хигиена и епидемиология”, чиито научни разработки са в областта на хранителния 
статус и нарушения. 

 
В рамките на курса ще се проведе практическото обучение на тема “BITE и ISAS -  скрининг 

инструменти при хранителни разстройства. Приложение на въпросниците  за поведенческа и 
функционална оценка на самонараняванията и планиране на интервенции“.  

 
Участниците заявяват участието си чрез предварително заплатена такса по банков път с 

последващо изпращане на сканиран банков платежен документ и попълнена регистрационна  форма, 
посочени на адреса в нея до 23.05.2019 г.  включително. Всички участници в конференцията получават 
сертификат за проведено СДО обучение от МУ-Варна. 

 
 За професионалистите по здравни грижи, курсът  е кредитиран с 31 кредитни точки по Единната 

кредитна система на БАПЗГ и всеки редовен член ще получи допълнително удостоверение за 
обучението. 

 
Заявления за участие в курса могат да се изпращат на e-mail: neli@mu-varna.bg или в отдел 

Следдипломно обучение на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна на 
ул. „Марин Дринов“ 55, след заплащане на такса в размер 30 лв. до 23.05.2019 г. 
  
 За допълнителна информация: доц. д-р Д. Найденова, д.м., тел. 0886 324 696 
  

 За заплащане на таксата: 

БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА  
Банка ДСК ЕАД, Клон Варна  
BIC: STSABGSF  
IBAN: BG24STSA93003100040700 
Основание за плащане: Участие в курс „Нарушения в хранителното поведение – проблемите на 
21 век.  Възможности за повлияване и терапия“ 

 


