ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС
за професионалисти по здравни грижи
„СУИЦИДОПРЕВЕНЦИЯ –АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ“

Уважаеми колеги,
БАПЗГ
предлага
на
вашето
внимание
„СУИЦИДОПРЕВЕНЦИЯ –АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ“

онлайн

обучение

на

тема:

ЛЕКТОРИ:
проф. д-р Снежа Златева, д.м. - Ръководител на Клиника за интензивно лечение на остри
отравяния и токсикоалергии към ВМА МБАЛ-Варна, професор в МУ Варна, във Факултета по фармация,
Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“. От 2014 г. е републикански консултант по
клинична токсикология за Североизточна България. Член е на Общинския и Областния съвет по
наркотични вещества в гр. Варна от 2011 г. до сега. Ръководи неправителствените организации Фондация
„Суицидопревенция" и Сдружение „Живот без алкохол" от 2009 година.
Пламена Зафирова – психотерапевт, бакалавър по „Социална педагогика“, магистър по
„Приложна психология“, дипломиран Психодрама терапевт, хипнотерапевт
д-р Мариета Йовчева, д.м. – лекар в Отделение по клинична токсикология на МБАЛ ВМА-Варна,
защитила дисертационен труд в докторска програма по токсикология на тема „Някои деонтологични
проблеми, свързани с особеностите на комуникацията с пациенти с остри отравяния"
Розалия Димитрова - старша медицинска сестра в Клиниката по токсикология към МБАЛ ВМАВарна
Провеждане: 20.11.2021, от 10:00 часа до 14:00 часа
Форма на провеждане: онлайн, през платформа Meet
Съдържание на обучението:
 Суицидопревенция - теории
 Суицидопревенция- анализ на актуалното състояние в град Варна
 Взаимодействие с пациенти, направили опит за самоубийство. Споделяне на случаи от
практиката.
 Проблеми и превенция на суицидния риск по време на епидемията от Ковид -19
 Стрес на персонала по време на Ковид пандемията.

Условия за участие:
Участието на професионалистите по здравни грижи с редовно членство в БАПЗГ е безплатно.
1. Заявяване на желание за участие чрез попълване и изпращане на заявка на имейл адрес:
nsk_sertifikaciq@abv.bg (знакът след nsk е долна черта). Заявката, можете да изтеглите от
тук: Заявка
2. Краен срок за записване – 18.11.2021 г. (заявки ще се приемат до запълване на местата)
За допълнителна информация относно регистрацията, можете да се обръщате към Мария
Спасова – 0886 196 991 и Ивайло Милушев - 0888 615 600.

