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№
1
2
3
4
5

Теми
Хранене, спорт и здраве. Медико-социални
заболявания и проблеми в детска възраст.
Грижи за деца в риск. Роля и отговорности на
медицинската сестра.
Грижи, помощ и социализиране на деца и ученици
със СОП.
Оказване на долекарска помощ за специалисти по
здравни грижи
Отговорности на медицинската сестра за
превенция и промоция на психичното здраве.

Акад.
час

Цена

38

90 лв.

24

50лв.

24

50лв.
70 лв.

24

50лв.

6

Грижи, помощ и терапия за деца с аутизъм.

24

50лв.

7

Грижи при деца с епилепсия. Оказване на първа 16
помощ при епилептичен пристъп.
Често срещани инфекции в детската възраст. Роля 20
на
медицинската
сестра
в
хода
на
микробиологичното изследване.

50 лв.

9

Обработка и грижи за рани при деца в детско и 24
училищно здравеопазване. Видове превръзки.
Превързочна техника.

70 лв.

10

Затлъстяване
и
съпътстващи
заболявания, 20
превенция и лечение. Роля и отговорности на
медицинската сестра.

50 лв.

11

Зависимости-професионално
поведение
на 16
медицинската сестра при промоция и превенция.

50 лв.

12

Превенция и справяне с агресията в детска 14
възраст.
Превенция и контрол на вътреболнични инфекции 16
– съвременни изисквания и правила.

50 лв.

Отговорности на медицинската сестра при
прилагане на лекарствени средства на деца в
училищна възраст.
Гръбначни изкривявания в училищна възраст –
профилактика. Отговорности на медицинската
сестра.
Превенция и профилактика на детското очно
здраве. Отговорности на медицинската сестра.
Обучение на медицински специалисти за
осигуряване на патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания

20

50 лв.

12

50 лв.

8

40 лв.

50

100 лв.

8

13

14

15

16
17

70 лв.

50 лв.

ИНФОРМАЦИЯ
Посочените курсове в ПЛАН – ПРОГРАМА за продължаващо обучение на
професионалисти по здравни грижи в
Катедра "Здравни грижи"
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас,
се провеждат след предварителна уговорка с ас. Петя Стефанова Стефанова

За контакти и допълнителна информация:
гл.ас. Златина Лечева Георгиева дм
Катедра "Здравни грижи"
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
бул. "Проф. Якимов" № 1
Телефон +359 888 128 119
Преминалите обучение получават Удостоверение с кредитни точки,
съобразно Единната кредитна система(ЕКС) и могат да го отпечатат
от сайта на БАПЗГ, меню "Членски статус" http://info.nursing-bg.com/

