Л Е К Т О Р И - Т Е М И
Проф. Иванка Стамболова, дм
GSM 0887 067 722

Проф. Галина Чанева, дм
GSM 0888 492 781

Катедра „Здравни грижи”; ФОЗ – МУ – гр.София
Адрес: гр. София, ул. „Бяло море” № 8 , МБАЛ „Царица Йоанна”
Сл. тел. 02 / 943 23 70

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Теми
Палиативни сестрински грижи.

Лектор

Телефон

Проф.Чанева
0888 492 781
Проф.Стамболова 0887 067 722
Сестрински теории и концепции.
Проф.Чанева
Проф.Стамболова
Сестрински комуникации и
Проф.Чанева
професионален стрес.
Проф.Стамболова
Сестрински процес и сестринска
Проф.Чанева
диагноза.
Проф.Стамболова
Конфликти в здравеопазването.
Проф.Чанева
Проф.Стамболова
Управление на времето.
Проф.Чанева
Проф.Стамболова
Изработване на здравен проект.
Проф.Чанева
Проф.Стамболова
Качество на здравните грижи.
Проф.Чанева
Проф.Стамболова
Мениджмънт и етика на здр. грижи Проф.Чанева
в доболничната помощ.
Проф.Стамболова
Права на пациента. Законодателство Проф.Чанева
и здравни грижи.
Проф.Стамболова
Управление на човешките ресурси - Проф.Чанева
подбор на персонала.
Проф.Стамболова
Управление на човешките ресурси - Проф.Чанева
длъжностен анализ.
Проф.Стамболова
Управление на човешките ресурси - Проф.Чанева
оценка на персонала.
Проф.Стамболова

14 Контрол на здравните грижи.
15 Управленски решения - етапи,
средства, отговорности.
16 Научно-изследователски
проучвания в здравните грижи.
17 Роля на медицинската сестра в
доболничната помощ.
18 Лечебно хранене.
19 Отговорности на медицинската
сестра при провеждане на
лекарствената терапия.
20 Системи за оценяване на здравните
грижи.

Проф.Чанева
Проф.Стамболова
Проф.Чанева
Проф.Стамболова
Проф.Чанева
Проф.Стамболова
Проф.Чанева
Проф.Стамболова
Проф.Чанева
Проф.Стамболова
Проф.Чанева
Проф.Стамболова
Проф.Чанева
Проф.Стамболова

Доц. Д-р Росица Вачева - Добревска, дм
Началник Лаборатория „Микробиология и вирусология”
УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ
Ул. „Бяло море” 8
1527- гр. София
GSM 0882 53 95 65
№
1

2

3

Теми

Лектор

Съвременни подходи в превенцията и Доц. Д-р
контрола на инфекциите, свързани с Росица
медицинското обслужване – ИСМО/ВБИ Вачева
: медицински проблем и аспекти на
безопасността на пациентите
Мултимодална стратегия на СЗО за
подобряване хигиената на ръцете :
практически аспекти
и роля за
осигуряване на качествени, безопасни
медицински грижи
Множествено - резистентни патогени,
причинители на ИСМО/ ВБИ- клинично
значение и мерки за ограничаване на
разпространението им. Фокус върху
MRSA, ESBL, MBL, CRE и др.

Телефон
0882 53 95 65

4

Дефиниции на случаи и подходи за
надзор на ИСМО.
5 Инфекции, свързани с
периферен и
централен венозен катетър. Катетърсвързан сепсис. Диагноза, метод
на
доказване, превенция .
Протокол за
надзор. Поставяне и поддържане на
периферна венозна канюла (ПВК).
6 Осигуряване безопасност за пациенти и
медицински персонал: ограничаване
разпространението на кръвнопреносими
инфекции. Безопасни инжекционни
практики. Безопасни медицински изделия
в аспекта на Директива 2010/23 на СЕ
7 Съвременни подходи в превенцията на
инфекции на хирургичното място.
Протокол
за надзор на ИХМ.
Безопасност на пациента: “ Safe Surgery
Saves lives”
8 Clostridium difficile асоциирана болест:
фактори на патогенност, методи за
доказване , клиничен спектър, мерки за
ограничаването й. Препоръки на ECDC .
9 Пневмония, свързана с изкуствена
белодробна вентилация
- VAP.
Дефиниция,
причинители
и
резистентност, мониториране , методи за
ограничаване на риска.
10 Катетър-свързани инфекции на
уринарния тракт –CAUTI. Рискови
фактори, причинители и резистентност,
основни подходи за превенция.
11 Превенция и контрол на инфекциите в
акушерската практика. Риск и превенция
на инфекции с бета-хемолитични
стрептококи гр. В (Group B
Streptococcus- GBS) при бременни и
новородени деца.
12 Подходи за превенция и контрол на
инфекциите в първичната медицинска
помощ: протекция на пациенти,
медицински екип на ОПЛ и членовете на
обществото.

13 Добри практики в превенция, контрол и
надзор на инфекциите в лечебни заведения за продължителни медицински
грижи.
14 Основни принципи на превенция и
контрол на ИСМО в денталната
медицина. Предотвратяване предаването
на инфекциозни агенти, критични
практики за безопасността на пациента и
медицинския персонал.
15 Лабораторни възможности за доказване и
анализ на ИСМО/ВБИ. Безопасност при
работа в лабораториите.

Проф. Иванка Стамболова, дм Проф. Галина Чанева, дм
GSM 0887 067 722
GSM 0888 492 781
Проф.Силвия Младенова, дм
GSM 0888 323 248
Катедра „Здравни грижи”; ФОЗ – МУ – гр.София
Адрес: гр. София, ул. „Бяло море” № 8 , МБАЛ „Царица Йоанна”
Сл. тел. 02 / 943 23 70

№

Теми

1

Сестрински грижи при пациенти със заболявания на
дихателната система. Планове за сестрински грижи.

2

Сестрински грижи при пациенти със заболявания на
храносмилателната система. Планове за сестрински грижи.
Сестрински грижи при пациенти със заболявания на
отделителната система. Планове за сестрински грижи.
Сестрински грижи при пациенти със заболявания на
сърдечно-съдовата система. Планове за сестрински грижи.
Сестрински грижи при пациенти със заболявания на
нервната система. Планове за сестрински грижи.
Сестрински грижи при пациенти със заболявания на

3
4
5
6

Продъл
жител
ност на
курса
2 дни

2 дни
2 дни
2 дни
2 дни
2 дни

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ендокринната система. Планове за сестрински грижи.
Сестрински грижи при пациенти със заболявания на
опорно-двигателната система. Планове за сестрински
грижи.
Сестрински грижи при пациенти с хематологични
заболявания. Планове за сестрински грижи.
Сестрински грижи при пациенти с хирургични заболявания.
Предоперативен период.
Сестрински грижи при пациенти с хирургични заболявания.
Следоперативен период.
Сестрински грижи при психични заболявания.
Сестрински грижи при пациенти с онкологични
заболявания.
Палиативни сестрински грижи.
Сестрински грижи при пациенти с инфекциозни
заболявания.
Сестрински грижи в дома.
Сестрински грижи за инвалиди и за лица с увреждания.
Промоция на здравето в сестринската практика.
Рискови фактори за здравето – промоция и превенция.
Семейно здраве.
Актуални проблеми на детското здраве.
Социални и здравни грижи за рискови групи от
населението.
Методическо ръководство на стажанти по управление на
здравните грижи.
Методическо ръководство на стажанти за специалността
„медицинска сестра” и „акушерка”.
Сестрински процес и планове за сестрински грижи.
Научно изследване в сестринската практика.
Обучението в сестринската практика.
Информирано съгласие за грижи, изследвания и
манипулации.

2 дни

2 дни
5 дни
5 дни
2 дни

5 дни

5 дни
2 дни
2 дни
2 дни
2 дни
5 дни
2 дни
2 дни
2 дни
2 дни
2 дни
2 дни
2 дни

Проф. Соня Тончева, дм
GSM 0888 348 554
Директор на Медицински колеж - Шумен
№
1
2

3
4
5
6
7

8
9

10

11
12

13
14

Теми

Лектор

Телефон

Наставничество в сестринството.
Прилагане на сестрински процес в
работата на медицинската сестра.
Модел на Вирджиния Хендерсон
Сестринска диагноза.
Здравно възпитание в училището,
семейството и на работното място.
Философия и съвременни измерения
на модерното сестринство.
Управление на здравните грижи, чрез
ресурса време.

Проф.Тончева
Проф.Тончева

0888 348 554

Роля на медицинската сестра и
акушерката в Първичната здравна
помощ.
Семейно здраве, роля на
медицинската сестра и акушерката.
Медико – социални проблеми на
възрастните хора и участие на
медицинската сестра при
разрешаването им.
Стрес. Диагностициране на
причините, пораждащи стрес и
профилактика.
Социални дейности на медицинската
сестра – насилие, дискриминация.
Роля на медицинската сестра при
оказване на медико-социална и
психологическа помощ и подкрепа в
семейството.
Комуникации в сестринството.
Методология на научното изследване
в сестринската практика.

Проф.Тончева

Проф.Тончева
Проф.Тончева
Проф.Тончева
Проф.Тончева

Проф.Тончева
Проф.Тончева

Проф.Тончева

Проф.Тончева
Проф.Тончева

Проф.Тончева
Проф.Тончева

Фън Шуй експерт
Цветозар Мръвков – GSM 0885 232 001
Холистичен център "Синай"- www.holistica-bg.net
E- mail : sinai@dir.bg
Адрес: гр.София, бул.”Мадрид” № 49
№

Теми

1

Основи на източната медицина.

2

Живот в хармония на работното
място.
Работа с фините енергии в тялото и
пространството.

3

Лектор

Телефон

Цветозар
Мръвков
Цветозар
Мръвков
Цветозар
Мръвков

0885 232 001
0885 232 001
0885 232 001

Д-р Асен Пачеджиев
тел. 02/866 89 62
GSM 0888 970 060
МБА
“ХИГИЯ ПЛЮС”
ул. Солунска 38 - А
1000 София
№
1
2
3
4
5
6
7

8

Теми

Лектор

Европейски стандарти за болнично
снабдяване със стерилни материали.
Съвременни стандарти за контрол на
деконтаминацията и стерилизацията.
Методи за управление на хигиената
на ръцете в ЛЗ.
Климатизация и вентилация в
лечебните заведения.
Насоки за действие, относно
безопасността на пациентите.
Надзор на вътреболничните инфекции
в клиниката.
Труднозаздравяващи рани.
Съвременни превързочни материали.

д-р
А.Пачеджиев
д-р
А.Пачеджиев
д-р
А.Пачеджиев
д-р
А.Пачеджиев
д-р
А.Пачеджиев
д-р
А.Пачеджиев
д-р
А.Пачеджиев

Възможности за съхранение на
стволови клетки при раждане и
перспективи за клиничното им
приложение.

д-р
А.Пачеджиев

Телефон
888 970 060

Доц. д-р Светлана М. Димитрова, дм
GSM 0884 939 087
Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”,
Медицински факултет, Тракийски университет, Ст. Загора
водещ дисциплина „Управление на здравните грижи”,
сп. „Управление на здравните грижи” – ОКС „Бакалавър” и
ОКС „Магистър”
№
1

2

3
4
5
6

Теми

Лектор

Телефон

Информираното
съгласие
в Доц. Димитрова 0887 507 254
медицинската практика – теория и
приложение в здравните грижи.
Права и задължения на пациента –
Доц. Димитрова
теория и приложение в здравните
грижи.
Медико-етични аспекти на
Доц. Димитрова
палиативните грижи.
Медико-етични аспекти, свързани с
Доц. Димитрова
края на живота.
Хосписни здравни грижи.
Доц. Димитрова

Комуникативни умения за
медицински професионалисти.
7 Управление на човешките ресурси в
здравните грижи.
8 Здравна промоция – теория и
приложение в здравните грижи.
9 Здравно обучение и възпитание за
най-разпространените социалнозначими заболявания в България.
10 Епидемиология на найразпространените социално-значими
заболявания в България.
11 Опазване на майчиното и детското
здраве на ниво първична медицинска
помощ - ролята на медицинската
сестра и акушерката.
12 Мениджмънт на самостоятелна
акушерска практика.

Доц. Димитрова
Доц. Димитрова
Доц. Димитрова
Доц. Димитрова

Доц. Димитрова

Доц. Димитрова

Доц. Димитрова

