ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС

„СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ - ТЕОРЕТИЧНИ ПОЗНАНИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ КЛИНИЧНИ
УСПЕХИ В ПРАКТИКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

Уважаеми колеги,
БАПЗГ предлага на вашето внимание онлайн обучение на тема: „СЪРДЕЧНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ - ТЕОРЕТИЧНИ ПОЗНАНИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ КЛИНИЧНИ
УСПЕХИ В ПРАКТИКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ“
ЛЕКТОРИ:

Проф. д-р Йото Йотов, д.м.
Ст.м.с. Мария Георгиева

Проф. д-р Йото Йотов, д.м. е преподавател в Първа катедра по вътрешни болести
на Медицински университет – Варна. Завършил медицина във ВМИ – Варна. От 1993 г. е
асистент в Катедра по кардиология и ревматология, от 1998 г. е главен асистент в същата
катедра, а впоследствие и в Катедрата по вътрешни болести. През 1993 г. придобива
магистърска степн по епидемиология на незаразните заболявания и биостатистика в Еразъм
Университет, Ротердам, Нидерландия. Придобити специалности: вътрешни болести (1994
г.); кардиология (1998 г.) и социална медицина и здравен мениджмънт (2002 г.) През 2007 г.
защитава дисертационен труд на тема “Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие
на исхемична болест на сърцето при жени”. От 2011 г. е доцент, а от 2018 г. е професор по
кардиология в Първа катедра по вътрешни болести на Медицински университет – Варна. От
2018 г. е зам.декан на Факултета по медицина, МУ-Варна. Основните научни разработки на
проф. Йото Йотов са в областта на исхемичната болест при жени, превантивна кардиология,
артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, затлъстяване и сърдечно-съдови
заболявания, сънна апнея. От 2014 г. ръководи център за амбулаторно наблюдение на болни със
сърдечна недостатъчност, който, единствен от България, е включен в световната мрежа за
амбулаторно наблюдение и контрол на болните със сърдечна недостатъчност Optimize-HF
Care Program.
Мария Георгиева е старша медицинска сестра в неинвазивна кардиологична клиника
на УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна , редовен докторант и преподавател към катедра
“Здравни грижи“ на МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“-гр. Варна. Завършва Медицински
университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ Варна ОКС“ бакалавър“ (2008г.)“ и през 2010г.
ОКС „ магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи“ в МУ „Проф. Д-р
Параскев Стоянов“ Варна. От 2019г. е зачислена като редовен докторант към катедра
“Здравни грижи“ на МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“- гр. Варна. Професионалната кариера
и опит започва, като редова медицинска сестра в клиниката по интензивна кардиология, след
което продължава в направление неинвазивна кардиология на УМБАЛ „ Св. Марина“Варна и
от 2017г. е старша медицинска сестра в същото направление. Научно изследователската
дейност е в областа на сърдечната недостатъчност.

Съдържание на курса:
 Сърдечна недостатъчност (СН)-класификация,епидемиология, патогенеза и клинична
изява. Диагноза и прогноза.
 Наблюдение на пациенти със сърдечна недостатъчност- рискови фактори и усложнения
 Поведение при болни със сърдечна недостатъчност
 Мониторинг и белези на влошаване на пациенти със сърдечна недостатъчност
 Амбулаторно проследяване на пациенти със СН- модели, цел и роля на специалистите по
здравни грижи

Провеждане: 18.03.2022, от 12:00 часа до 17:00 часа
Форма на провеждане: онлайн, през платформа Meet
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 – 16.03.2022 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.

