
 
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 

НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ   (Б А П З Г) 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ВАРНА 

гр. Варна 9000, бул. “Съборни” №24, ет. 8 
тел./факс 052 65 43 65, e-mail: bapzg_rkvarna@abv.bg 

 
           УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
 ТЕМА: Нарушения в хранителното поведение – проблемите на 21 век.  

Възможности за повлияване и терапия  
 

 
Дата /Час 

 

 
Теми 

 
Лектор 

 
Академични 

часове 
 

07.06.2019 
 

9:00-10:30 

 
Нарушения в хранителното поведение – общ 
преглед, етиология,класификация, характеристика. 
 

 
Доц. д-р Дарина 
Найденова, д.м.,  
лекар, МУ - Варна 
 

 
2 

 
10:30-12:00 

 
Алтернативни модели на хранене и рестриктивни 
хранителни практики в юношеска възраст. Оценка 
на риска от отключване на нарушение в хранител-
ното поведение. 
 

 
Д-р Елена Пенчева, 
лекар, МУ - Варна 

 
2 

 
13:00-14:30 

 
Бигорексия, спортно хранене, суплементи – 
популярни практики и рискове за здравето. 

 
Д-р Димитър Маринов, 
лекар, МУ - Варна 

 
2 

 
14:30-16:00 

 
Особености в хранителен статус при някои от най-
често срещаните нарушения в  хранителното 
поведение – показатели, индекси и методи за оценка. 
Информативна стойност. 
 

 
Доц. д-р Дарина 
Найденова, д.м.,  
лекар, МУ - Варна 

 
2 

 
16:00-17:30 

 
Съвременни насоки за хранене и нутритивен съпорт 
при някои нарушения в хранителното поведение 
(анорексия нервоза, булимия нервоза, синдром на 
нощно хранене и др.).  
Препоръки за енергиен баланс, енергиен прием и 
състав на храната. Нужда от суплементация. 
                                                                                                            

Доц. д-р Даниела Попова, 
д.м.,  
лекар, УМБАЛ „Царица 
Йоанна - ИСУЛ” София 

 
2 

 
08.06.2019 

 
9:00-10:30 

 
“BITE и ISAS -  скрининг инструменти при 
хранителни разстройства. Приложение 
на въпросниците  за поведенческа и функционална 
оценка на самонараняванията и планиране на 
интервенции“ – практическо обучение 
 

 
Д-р Севджихан Еюбова, 
д.п. психолог,  
ШУ, магистър УЗГ, 

 
2 

 
10:30-12:00 

 
Гастро - интестинални проблеми при нарушения в 
хранителното поведение. Възможности за 
повлияване. 

 
Доц. д-р Даниела Попова, 
д.м.,  
лекар, УМБАЛ „Царица 
Йоанна - ИСУЛ” София 
 

 
2 



 
13:00-14:30 

 
Body Image – същност, развитие, нарушения. 
Значение на външния вид през юношеството. Връзка 
между самонараняванията и хранителните 
разстройства в юношеска възраст, проучване на 
суицидния риск. 
Алгоритъм за водене на случай и управление на 
грижите при хранителни нарушения  - Case Study 
 

 
Д-р Севджихан Еюбова, 
д.п. психолог, ШУ – гр. 
Шумен, магистър УЗГ  

 
2 

 
14:30-15:15 

 
Нарушения в хранителното поведение – гледната 
точка на клиничния и болничния психолог. 
 

 
Димитър Горчев, 
психолог, МБАЛ „Св. 
Марина” Варна 

 
1 

 
15:15-16:00 

 
Социални аспекти на нарушенията в хранителното 
поведение. Роля на медиите. 

 
Д-р Николай Михаилов, 
д.п., психолог,  
МУ- Варна 

 
1 

 
16:00-17:30 

 
Храненето в детска възраст като елемент на 
възпитанието. 

 
Д-р Екатерина Вълчева, 
педиатър, МУ - Варна 

 
2 

 
09.06.2019 

 
9:00-10:30 

 
Мястото на психиатъра в лечението на нарушенията 
в хранителното поведение. Фармакотерапия. 

 
Доц. д-р Райна Мандова, 
д.м., психиатър, МУ-
Варна 

 
2 

 
10:30-12:00 

 
Психоаналитична перспектива в разбирането на 
проблемите с храненето. Психичното хранене и 
"лечението чрез думи" 

 
Доц. Моника Богданова, 
психолог, д.п.н.,  
 София 

 
2 

 
13:00-14:30 

 
Кърмаческа анореkсия – етиология, изява и 
психотерапевтичен подход 

 
Доц. Моника Богданова, 
д.п.н, психолог,  
 София 

 
2 

 
14:30-16:00 

 
Холистичен подход в терапията на нарушенията в 
хранителното поведение. Възможности за 
хомеопатична подкрепа. 

 
Д-р Райна Томова, лекар, 
МУ- София,  
управител на ЕШКХ, 
София 
 

 
2 

 
16:00-17:30 

 
Възможности за хомеопатична подкрепа. Клинични 
случай. 

Д-р Петко Загорчев, 
лакар, зав. отделение по 
анестезиология и 
интензивно лечение,  
Шумен, председател на 
БМХО  
 

 
2 

 


