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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ –
ПЛЕВЕН

ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ
ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И
АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ЗА 2021 г.
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ФАКУЛТЕТ „МЕДИЦИНА”
КАТЕДРА „ДЕРМАТОЛОГИЯ, ВЕНЕРОЛОГИЯ И
АЛЕРГОЛОГИЯ”
КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
6. „СЕСТРИНСКИ И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ГРИЖИ ПРИ
ПАЦИЕНТИТЕ С ВРОДЕНА БУЛОЗНА ЕПИДЕРМОЛИЗА” - курс
Анотация: Целта на този теоретично-практически курс е да дефинира найдобрата стратегия в сестринските и мултидисциплинарни грижи за
пациентите с Вродена булозна епидермолиза. Курсът ще бъде фокусиран
върху дневните сестрински грижи за кожните ерозивно-булозни лезии на
ЕВ пациентите в различни възрасти, специфичните особености на
хигиената и храненето. Курсът ще включва кратка теоретична част
представяща природата и усложненията на заболяването Вродена булозна
епидермолиза и практическа част (Workshop) предоставяща възможност с
помощта на обучена медицинска сестра, всеки от участниците да се
запознае и приложи на практика съвременните превръзки и медикаменти
за локално лечение на болните с това заболяване.
Курсът е предназначен за педиатри, дерматолози и общопрактикуващи
лекари, акушерки и медицински сестри работещи в неонатологичните
отделения в страната, в клиниките по пластична и реконструктивновъзстановителна хирургия.
Продължителност: 1 ден 8 академични часа /1 акад. час = 45 мин./
Начало: 07.05.2021 г. (петък) от 10:00 ч.
Брой курсисти: до 20
Отговорници на курса: доц. д-р Ив. Йорданова, д., м. с. Даниела
Захариева
Телефон за предварително записване на желаещите поне 1 месец
предварително: 064 886 622 – Даниела Захариева.

КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ
21. „КАРДИО – ПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ НА
НОВОРОДЕНОТО” – за акушерки, медицински сестри, стажанти по
„Здравни грижи”
Кратка анотация:
●
причини за нарушения на кардио-пулмоналната адаптация на
новороденото дете
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 клинична изява на нарушената кардио-пулмоналната адаптация
 теоретична мотивация на реанимационния протокол при нарушения
на кардио-пулмоналната адаптация на новороденото
 практическо обучение за реанимация на новороденота с макет на
новородено
Продължителност: 1 ден
Начало (3 курса): март 2021 г., април 2021 г.,октомври 2021 г.
Брой на курсистите: максимум 10
Ръководител на курса: д-р Андрей Христов, д.м. (GSM 0887593931)

КАТЕДРА „ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ”
55. „ИМУНОХИСТОХИМИЧЕН МЕТОД – ВАЖНИ НЕЩА, КОИТО
НАЧИНАЕЩИЯТ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ...“ курсът е подходящ за
медицински лаборанти и специализанти по Обща и клинична патология (в
началото на своето обучение)
Анотация: Да запознае участниците в курса с основните принципи на
имунохистохимичната техника и нейните съвременни приложения. Да
представи синтезирано, някои от проблемите, свързани с приложението на
ИХХ метода и потенциални подходи за тяхното решаване.
Към настоящия момент, ИХХ метод е широко използван в научноизследователската и рутинната диагностична практика. Оптимизирането на
работните протоколи, автоматизацията на процеса и въвеждането на
качествен контрол го правят предпочитан метод в рутинната туморна
патология, както и в експерименталната патология. Масовото навлизане на
методът в лабораторната практика и неговата специфика изискват
допълнителна подготовка от страна на хистологичните лаборанти.
Теоретично ще бъде разгледана еволюцията на ИХХ метод, неговите
различни варианти, принципи на работа и приложения в ежедневната
хистопатологична практика. Ще бъдат разгледани основните реактиви и
стъпки при различните варианти на ИХХ метода.Теоретичното изложение
ще акцентира върху основните изисквания към обработката на тъканите,
необходима за постигане на оптимални резултати в ИХХ метод. Ще бъде
обърнато внимание на основните източници на грешки, водещи до
постигането на незадоволително качество на ИХХ изследването. Ще бъдат
обсъдени основните начини за оптимизиране на качеството на ИХХ
изследването и качествен контрол на работата на ниво лаборатория.
Практически ще бъдат оттренирани основните стъпки на работа при
мануално и автоматизирано извършване на ИХХ изследване. Участниците
ще получат възможност да се включат в извършването на ИХХ
оцветявания мануално и с помощта на автоматизирана система за ИХХ
оцветяване под контрола на опитен персонал в реална работна обстановка.
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Продължителност: 2 работни дни
Начало: 19.03.2021 г.
Брой курсисти: 4 – 6
Място на провеждане: Отделение по Клинична патология
Отговорник на курса: доц. д-р Ив. Иванов, д.м., тел.064/886146,
064/886384
Вид на обучението: платено. За служители на МУ – Плевен и на УМБАЛ
– Плевен – 20 лв., за външни лица – 30 лв.

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
СЕКТОР „ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И ЕРГОТЕРАПИЯ”
61. „РЕКРЕОЛОГИЯ И УЕЛНЕС КОНЦЕПЦИЯ В ЛЕЧЕБНИЯ
ТУРИЗЪМ” - тематичен курс за специалисти
по медицинска
рехабилитация, ерготерапия, кинезитерапия, медицинска козметика,
физикална медицина и други специалисти в здравеопазването.
Анотация: Тематичен курс запознаващ участниците с рекреационните
системи и мултидисциплинарното взаимодействие в науката, насочена към
подобряване човешкото здраве, качеството на живот и повишаване
работоспособността, обхващайки многобройни методи за възстановяване,
лечение и профилактика. Разглеждат се нови направления в рекреологията
и медико-социалните науки, взаимовръзката между понятията уелнес, спа,
рекреация, индивидуални и групови програми за рекреация и приложение
на уелнес концепция в лечебния туризъм.
Начало: април 2021 год.
Продължителност: 2 дни
Брой на курсистите: до 15
Място на провеждане: КФМРЕТС
Отговорници на курса: доц. Нина Михайлова, д.п./ 064 884 118
Ас. Хрета Аспарухова, магистър по кинезитерапия / 0898 416 776
Вид на обучението: платено
за студенти и служители на МУ и УМБАЛ – 30 лв.;
за външни кандидати – 50 лв.
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КАТЕДРА „ОБЩЕСТВЕНОЗДРАВНИ НАУКИ”
СЕКТОР „СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА”
63. „ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО В УЧИЛИЩЕ” – тематичен курс за
лекари, медицински сестри, здравни специалисти от системата за опазване
и контрол на общественото и детското здраве и педагози.
Анотация: Курсът има за цел да запознае участниците с основните
аспекти на промоцията на здравето и със специфичните промотивни
задачи на здравните специалисти и учителите в различните периоди на
детството и юношеството. Разглеждат се теоретичните основи и принципи
на промоцията на здравето. Обсъжда се същността и елементите на
глобалното движение „Училища, укрепващи здравето” и значението на
здравното възпитание в детството за изграждане на устойчиви позитивни
поведенчески модели. Участниците в курса се запознават и изграждат
практически умения за прилагане на съвременни методи на здравно
възпитание и здравна профилактика сред децата и учениците.
Продължителност: 2 работни дни
Начало: 10.06.2021 г.
Брой курсисти: 8 – 15
Ръководител на курса: доц. д-р Стела Георгиева, д.м.
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ –
Плевен
За контакти: сл. тел. (064) 884 295, GSM: 0888 395 464
e-mail: georgieva_sl@yahoo.com
Вид на обучението: платено
Кредитни точки: 10
64. „СЕМЕЙНО ЗДРАВЕ” – тематичен курс за лекари и здравни
специалисти от системата за опазване и контрол на общественото и
семейно здраве
Анотация: Курсът има за цел да запознае участниците с основните
аспекти на промоцията на здравето и със специфичните промотивни
задачи на здравния специалист в областта на семейното здраве. Разглеждат
се теоретичните основи и принципи на промоцията на здравето.
Участниците в курса се запознават и изграждат практически умения за
прилагане на съвременни методи на здравно възпитание и здравна
профилактика в областта на семейното здраве.
Продължителност: 2 работни дни
Начало: 14.06.2021 г.
Брой на курсистите: 10 – 15
Ръководител на курса: доц. д-р Мариела Камбурова, д.м.
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ –
Плевен,
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За контакти: сл. тел. (064) 884 295, GSM: 0877 636 599
e-mail: mariela_kamburova@yahoo.com
Вид на обучението: платено
Кредитни точки: 10

СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”
65. „УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ” – тематичен
курс за старши и главни медицински сестри
Анотация: Използването на медицинските консумативи е сфера от
дейността на медицинските сестри. Ценово ефективното използване на
консумативите при предоставянето на помощ на пациентите е
изключително отговорност на сестрите. Целта на курса е да насочи
вниманието на участниците към произхода на проблема, както и да ги
запознае със специфична програма за корекция, която е с реално
практическа стойност.
Продължителност: 2 работни дни
Начало: 04.06.2021 г.
Брой на курсистите: 10 – 15
Ръководител на курса: доц. Макрета Драганова, д.м.
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ –
Плевен
За контакти: сл. тел. 064/884 197, e-mail: makreta_99@yahoo.com
Вид на обучението: платено
Кредитни точки: 10
66. „СЕСТРИНСКИ ПРОЦЕС. СЕСТРИНСКА ДИАГНОЗА,
СЕСТРИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ” – тематичен курс за медицински
сестри
Анотация: Програмата предвижда да запознае курсистите с теоретичните
постановки на сестринския процес, сестринската диагноза и сестринската
документация и с международния опит в тази област. Ще бъдат
дискутирани положителното и отрицателното им въздействие върху
сестринската практика в България.
Продължителност: 2 работни дни
Начало: 11.06.2021 г.
Брой на курсистите: 10 – 15
Отговорник на курса: доц. Макрета Драганова, д.м.
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ –
Плевен
За контакти: сл. тел. 064/884 197, e-mail: makreta_99@yahoo.com
Вид на обучението: платено
Кредитни точки: 10
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67. „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО” – тематичен курс за лекари и други
специалисти в здравеопазването
Анотация: Един от най-важните ресурси в работата на отделния индивид е
неговото собствено време. Докато всеки един индивид разполага с едно и
също количество време и то не може да бъде натрупано предварително или
запазено, то хората се различават значително по начина, по който те
управляват този важен ресурс. Тези, които успяват добре да управляват
своето време, обикновено са по-продуктивни, по-удовлетворени, по-малко
изложени на стрес и в по-добро здравно състояние от другите.
Курсът има за цел да запознае участниците с основните стратегии за
ефективно управление на собственото им време.
Продължителност: 2 работни дни
Начало: 18.06.2021 г.
Брой на курсистите: 8 – 15
Ръководител на курса: доц. д-р Гена Грънчарова, д.м., доц. М. Драганова,
д.м.
За контакти: сл. тел. 064/884 197, e-mail: makreta_99@yahoo.com
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ –
Плевен
Вид на обучението: платено
Кредитни точки: 10
68. „ЗНАЧИМОСТ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“ – тематичен курс за
ръководители и преподаватели по здравни грижи
Анотация: Емоционалната интелигентност е в основата на успеха. По
своята същност тя представлява способност, умение да се възприемат,
оценяват и управляват собствените емоции; да се разграничават
различните емоции; да се назовават и определят правилно; да се използва
емоционалната информация, за да бъдат ръководени чрез това мисленето и
поведението.
В съвременното общество все повече се оказва, че емоционалната
интелигентност играе значителна роля за успешната реализация на хората
като личности и професионалисти. Развитието на емоционалната
интелигентност има значение за всяка организация и работна среда. Тя е в
основата на успешно общуване, работа в колектив, разрешаване на
конфликти и възприемането на критиката като градивна за индивида.
Целта на курса е да насочи вниманието на участниците към
същността на емоционалната интелигентност, както и овладяване на
умения за управление на емоциите.
Продължителност: 2 работни дни
Начало: 25.06.2021 г.
Брой на курсистите: 10 – 15
Отговорник на курса: доц. Макрета Драганова, д.м.
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Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ –
Плевен
За контакти: сл. тел. 064/884 197, e-mail: makreta_99@yahoo.com
Вид на обучението: платено
Кредитни точки: 10

СЕКТОР „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И
БИОСТАТИСТИКА”
69. „ОСНОВИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ С ИЗПОЛЗВАНЕ
НА WINDOWS И MS OFFICE”
Сертификационен курс за квалификация по компютърни информационни
технологии в дистанционна форма на обучение. Предназначен е за
курсисти, които имат някаква минимална начална подготовка за работа с
компютри и основно файлове и папки (копиране, изтриване, преместване и
други). Освен това, курсът предполага, че обучаемите имат и определен
минимален опит за използване услугите на Интернет и приложни
текстообработващи програми за работа с текстови документи.
Курсът за квалификация е ориентиран предимно към специалисти с
висше образование – основно лекари, специалисти по здравни грижи и
други медицински специалисти, които имат и отношение към здравния
мениджмънт с управленски функции в здравни и лечебни структури. Той е
подходящ също за студенти и докторанти от МУ – Плевен, които имат
желание да доразвият уменията си в областта на компютърните технологии
и да ги сертифицират с документ за квалификация. В него могат да се
включват и всякакви други категории обучаеми от гр. Плевен, региона или
страната. Обучението в курса е съобразено с изискванията на Наредбата за
дистанционно обучение в Република България и заповед на Ректора на МУ
№ 2507 от 1.12.2016 год. Отделните модули от курса включват голяма част
от информацията, която се изучава от студентите на МУ – Плевен
преминали обучение в университета по дисциплини Информатика,
Медицинска информатика, Приложение на компютрите или други сродни
на тях учебни дисциплини по учебни програми на катедра
„Общественоздравни науки”.
Целта на курса е да се придобият задълбочени теоретични знания и
практически умения, които след преминаване на пълния курс по планпрограмата и полагане на изпити по отделните модули се сертифицират с
квалификационен документ, издаден от МУ – Плевен. Обучението се
осигурява от подготвени пълнотекстови материали, презентации към тях и
тестове за контрол на знанията, които се предоставят за достъп на всеки
включен в курса обучаем в електронна форма, чрез Системата за
дистанционно обучение на МУ – Плевен.
Анотация: Основните цели на курса са да се придобият задълбочени
теоретични познания и умения на ниво квалифициран потребител, както по
апаратното и системно програмно осигуряване на разпространените в
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страната и медицинските структури персонални компютри, така и по
използването
на
компютърната
техника
в
административноуправленческата дейност на институти, лаборатории, лечебни, здравни и
социални заведения и други частни или обществени организации и
административни управленчески структури.
Програмата на курса е разработена съгласно квалификационната
характеристика за курсовете по „Компютърни информационни
технологии” и предвижда изучаване на модулите „Основи на персоналните
компютри”, „Архитектура на компютрите”, „Организиране на
информацията в компютрите и операционни системи Windows,
„Компютърни мрежи и Интернет” и „Приложение на компютрите за офис
автоматизация – пакет MS Office. В програмата на курса е предвидено
разработка и защита на курсов проект, включващ разнообразни елементи
от изучаваните модули.
Обучението в курса се провежда в присъствени и дистанционни
форми. В предвидените присъствени форми, които са не по-малко от две,
се използва базата за обучение на катедра „Общественоздравни науки”,
включваща компютърна и комуникационна техника, зала за електронно
обучение, изградени локални компютърни мрежи с непрекъснат
високоскоростен неограничен достъп до Интернет мрежата, мултимедийни
нагледни средства и електронна система за дистанционно обучение.
Присъствените занятия в курса, дистанционните консултации,
подготовката на учебните материали в електронен вид и изпитните
процедури се водят от високо квалифициран хабилитиран и нехабилитиран
преподавателски екип с натрупан опит в квалификационните курсове по
компютърни технологии. В хода на курса е създадена организация,
съгласно която се дава възможност за гъвкаво провеждане на занятията с
курсистите както в присъствените, така и в дистанционните форми на
обучение. За осъществяване на това се разчита на предоставените в
електронна форма учебни материали, подготовката на курсов проект,
консултации и електронна комуникация с преподавателите.
За разработване на курсовия проект и изпълнение на часовете за
упражнения и практическа работа се предвижда използване на лични или
други компютри. На желаещите се осигурява и свободен достъп до
компютърната зала на катедрата по предварително съгласуван с
преподавателите и ръководството на катедрата график.
Курсовете за квалификация в дистанционната форма на обучение се
провеждат в не по-малко от две присъствени занятия, включващи
указания, консултации, защита на курсовия проект и полагане на изпит по
тестова система на базата на учебния материал предоставен в
пълнотекстов електронен вид на всеки курсист.
Завършилите квалификационния курс получават фундаментални
познания и практически опит в областта на компютърните технологии,
организирането на информацията върху компютърните системи и работата
с широко разпространените офис приложения. Практическият опит се
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придобива на базата на присъствените занятия, изпълнението на задачите
за упражнения и разработката на курсовия проект. Придобитите знания и
умения се проверяват с тестове за самостоятелна подготовка и крайни
изпити също с тестове, чрез системата за дистанционно обучение.
Предвидено е и защита на курсов проект. Придобитите знания и умения се
удостоверяват с квалификационен документ – сертификат.
Сертификатът за завършване на курса е утвърден квалификационен
документ – удостоверение, издаван от Медицински университет – Плевен,
с реквизити, отговарящи на Наредбата за държавните изисквания към
съдържанието на основните документи издавани от висшите училища с
квалификационна степен за курсиста „Системен офис оператор”.
Документът и получаваната чрез него квалификация са регистрирани в
МОН, съгласно изискванията на действащите Нормативни актове и дава
право и основание на неговите притежатели за кандидатстване и заемане
на длъжности, изискващи компютърна квалификация на ниво „Системен
офис оператор”.
Продължителност: Две присъствени занятия (в началото и в края на всеки
отделен курс) и време за самостоятелна подготовка в рамките на не помалко от един месец, определено от ръководителя на курса, съгласувано с
обучаемите. В рамките на курса се осигуряват дистанционни връзки и
консултации с преподавателите, чрез Системата за дистанционно
обучение, електронните съобщения или други средства за комуникация.
Начало: Периодично в рамките на учебната година на МУ – Плевен след
сформиране на група от най-малко пет курсиста за всеки курс.
Брой участници: Минимум 5 участника за сформиране на курс.
Място на провеждане на присъствените занятия: компютърна зала, МУ
– Плевен, катедра „Общественоздравни науки”, зала 309.
Подробна информация относно курса и указания за неговото протичане
могат да се получат в Център за следдипломно обучение или Катедра
„Общественоздравни науки“, Сектор „Информационни технологии и
биостатистика“, Ректорат 2, ет. трети, кабинет 306, или на адрес
http://do2.mu-pleven.bg/course/view.php?id=451, с вход като ГОСТ в
предложената страница от системата за дистанционно обучение на МУ –
Плевен и от тази страница последователно: Обучаващо звено Център за
следдипломно обучение; Текуща учебна година; Курс за квалификация по
компютърни технологии; Информация за курса и обучението, с
предложените в отворената страница секции.
Ръководител на курса: доц. инж. Георги Цанев, д.т.
Вид на обучението: платено, съгласно заповед на Ректора на МУ – Плевен
№ 2507 от 01.12.2016 год. за категории обучаеми както следва:
- За служители на МУ – Плевен и УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр.
Плевен – 54 (петдесет и четири) лева;
- За лица извън състава на МУ – 72 (седемдесет и два) лева;
- За студенти от Медицински университет – Плевен и Медицинския колеж
към него – 42 (четиридесет и два) лева.
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СЕКТОР „ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ”
НАПРАВЛЕНИЕ „ПЕДАГОГИКА”
70. „ОСНОВИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПЕДАГОГИКА”
Тематичен курс за новоназначени преподаватели по медицина и други
здравни специалности
Анотация: Целта на курса е придобиване на теоретични знания и
практически умения в областта на медицинската педагогика: специфика на
форми, методи и средства на обучение; изисквания към формулиране на
учебните цели и изграждане на професионални компетентности;
специфика на доцимологията – методологичен инструментариум към
контрола и оценката на академичните постижения на студентите;
стандарти в медицинското образование; съвременни образователни
технологии в медицината; комуникативни компетенции на преподавателя в
медицинското висше училище и колеж.
Начало: договаряне, 2021 г.
Продължителност: 20 академични часа
Брой курсисти: 7-15
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ –
Плевен
Ръководител: доц. д-р Здравка Радионова, д.м.
За контакти: служебен тел.: (064) 884 135, GSM 0888 624 998
zradion@yahoo.com
Вид на обучението: платено
Кредитни точки: 20
71. „ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МЕДИЦИНА”
Тематичен курс за преподаватели по медицина и други здравни
специалности.
Анотация: Целта на курса е придобиване на теоретични знания и
практически умения по отношение на съвременни иновационни
образователни технологии като проблемно-базирано обучение, обективноструктуриран клиничен изпит, центрирано към студентите интегрирано
обучение, европейски изисквания за натрупване и трансфер на кредити,
обучение, базирано на резултати; роля на преподавателя в съвременните
образователни технологии
Начало: договаряне, 2021 г.
Продължителност: 20 академични часа
Брой курсисти: 7-15
Място на провеждане: катедра „Общественоздравни науки”, МУ - Плевен
Ръководител: доц. д-р Здравка Радионова, дм
За контакти: служебен тел.: (064) 884 135, GSM 0888 624 998
zradion@yahoo.com
Вид на обучението: платено
Кредитни точки: 20
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КАТЕДРА „ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ,
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И
ТРОПИЧЕСКА МЕДИЦИНА”
ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО СЛЕДИПЛОМНО
ОБУЧЕНИЕ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ ЗА 2021 ГОДИНА
78. „КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ
ПРОБЛЕМИ НА ВНАСЯНИТЕ ПАРАЗИТОЗИ”
Анотация: През последните години се наблюдава разширяваща се
миграция на чужденци и българи от и към страните с тропичен и
субпропичен климат. Това доведе до увеличаване броя на внасяните
тропически паразитози у нас. Недостатъчното познаване на тази патология
от ОПЛ и други специалисти налага обучение е причина, внесените
тропически паразитни заболявания да представляват диагностичен и
терапевтичен проблем за българското здравеопазване. В тематиката на
курса е отделено специално внимание на етиологията, патогенезата,
клиничните прояви и усложнения, диагностиката и диференциалната
диагноза, съвременната терапия и профилактика на най-важните
тропически паразитози. Курсът е насочен към ОПЛ, паразитолози,
инфекционисти, гастроентеролози, специализиращи епидемиология на
инфекциозните болести, инфекциозни болести, микробиология и медицина
на бедствените ситуации, лекари от РЗИ и други специалисти с висше
образование в системата на здравеопазването.
Продължителност: 3 работни дни
Начало: 19.04.2021 г.
Брой курсисти: неопределен
Място на провеждане: Сектор: „Епидемиология, паразитология и
тропическа медицина”
Ръководител на курса: доц. д-р И. Ангелов, д.м.
Лектори: доц. д-р И. Ангелов, д-р Л. Стоянов
Телефон за контакти: тел. (064) 884 228; 0889 279 458

ФАКУЛТЕТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”
КАТЕДРА „СЕСТРИНСКИ ХИРУРГИЧНИ ГРИЖИ”
101. „КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗИРАНЕ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ,
ОСЪЩЕСТВЯВАН СРЕД ДЕЦА В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ” – курс
Анотация: Курсът е подходящ за професионалисти по здравни грижи,
работещи в детски ясли. Курсът има за цел обучаващите се
професионалисти
по
здравни
грижи
да
усъвършенстват
и
надградят/обогатят теоретичните си знания относно организиране и
управление на процеса на промоция на здраве, осъществяван сред деца в
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ранна детска възраст. Промоцията на здраве е водеща тема в световен
мащаб. Стои в основата на Европейската политика за здраве през XXI- ви
век. Тя е актуален проблем и в България.
Актуалността на проблема произтича от: икономическото състояние на
страната ни, разходването на финансовите средства в здравеопазването и
не на последно място от състоянието на детското здраве и нивото на
детската смъртност.
По последни данни от European Health for All database – детската смъртност
остава два пъти по-висока от тази в другите европейски страни. Всички
гореизложени факти обуславят значимостта на проблема. Необходимо е
промоцията на здраве да се осъществява усилено още в ранна детска
възраст. Защото е доказано от редица автори, че с най-трайни последици за
здравето и благополучието са промоционалните действия приложени в
ранна детска възраст от родителите, семейството и общността.
Продължителност: 2 дни
Начало: целогодишно при набиране на необходимият брой
Брой курсисти: 8 – 10
Отговорник на курса: гл. ас. Г. Маркова, д. узг, 0886 031 516
Вид на обучението: платено
102. „СИМУЛАЦИЯТА КАТО МЕТОД В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС”
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи
от всички специалности. Има за цел да запознае курсистите с
възможностите на симулацията като иновативен метод в грижите за
онкологично болния пациент при обучение на студентите – медицински
сестри.
Продължителност: 2 работни дни
Начало: 03.06.2021 г.
Брой курсисти: 8 – 10
Ръководител на курса: ас. Поля Гергова
Място на провеждане: катедра „Сестрински хирургични грижи“, МУ –
Плевен
За контакти: служебен телефон 064 884 229, мобилен телефон 0878 73 05
07
e-mail: poliakomitska@abv.bg
Вид на обучението: платено
103.
„ОСНОВНИ
КОМПЕТЕНЦИИ
В
ГРИЖИТЕ
ЗА
ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ”
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи
от онкологична болнична и извънболнична медицинска помощ. Има за цел
да запознае курсистите със съвременните стандарти и добри практики в
грижата за онкологично болните пациети, която е специфична област на
компетентност в сестринството. Сестринските грижи за онкологично
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болните пациенти са твърде специфични поради характера и стадия на
заболяването, прогнозата и страничните ефекти при пациентите на
лъчетерапия и химиотерапия. Медицинските сестри, които обгрижват тези
пациенти трябва да притежават не само отлични професионални умения,
но и чисто човешки качества – състрадание, съчувствие, търпение и такт,
емпатично отношение към пациентите и морална подкрепа. Обсъждат се
подробно основните етапи на терапевтичната връзка „медицинска сестра –
пациент“ и изготвянето на протокол за оценка на основните компетенции
на медицинските сестри. Участниците се запознават с Европейските и
глобални стандарти за професионално сестринство и препоръките на
Американското онкологично дружество за своевременно актуализиране на
специфичните компетенции на онкологичните медицински сестри.
Продължителност: 2 работни дни
Начало: 10.06.2021 г.
Брой курсисти: 8 – 10
Ръководител на курса: ас. Поля Гергова
Място на провеждане: катедра „Сестрински хирургични грижи“, МУ –
Плевен
За контакти: служебен телефон 064 884 229, мобилен телефон 0878 73 05
07
e-mail: poliakomitska@abv.bg
Вид на обучението: платено
104. „РАБОТА С НЕЗРЯЩИ – ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ”
Анотация: Курсът е предназначен за специалистите по здравни грижи от
системата на първични здравни грижи. Има за цел да запознае участниците
с основните аспекти от работата с незрящи хора, тяхната роля в
обществото, комуникацията с тях и участието им в обществения живот.
Разглеждат се теоретичните основи на патологията при заболяванията на
очите и свързаните с тях увреждания. Участниците в курса ще придобият
умения, относно комуникация с незрящи, ще се запознаят с основните
правила за общуване с незрящ и как да ги подпомагат в ежедневните им
дейности.
Продължителност: 2 работни дни
Начало: 03.06.2021 година
Брой на курсистите: 8 – 10
Отговорник: пр. Ан. Симеонова
Място на провеждане: Катедра „Сестрински хирургични грижи“,
факултет „Здравни грижи“
За контакти: служебен телефон 064 884 190, мобилен 0876 88 82 26
e-mail: aneliq.georgieva.simeonova@abv.bg
Вид на обучението: платено
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КАТЕДРА „СЕСТРИНСКИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРИЖИ”
109. „ОБУЧЕНИЕТО – ОСНОВНА ФУНКЦИЯ В СЕСТРИНСКАТА
РАБОТА”
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи
от всички специалности. Има за цел да запознае курсистите с процеса на
обучение като функция на работата на здравния специалист.
Продължителност: 3 дни – 15 часа
Начало: от януари до юни 2021 г. при сформиране на курс;
Брой курсисти: 15
Отговорник: доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м.
Платен: безплатен за работещи на основен трудов договор в УМБАЛ –
Плевен и МУ – Плевен;
Кредитни точки: 15
110. „РАБОТА С ИНСУЛИНОВИ ИНЖЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА”
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи
от всички специалности. Има за цел да запознае курсистите със
съвременните методи и средства за работа с инсулинови инжектиращи
устройства.
Продължителност: 3 дни – 15 часа
Начало: от януари до юни 2021 г. при сформиране на курс;
Брой курсисти: 10
Отговорник: ст. пр. Маргарита Иванова
Платен: безплатен за работещи на основен трудов договор в УМБАЛ –
Плевен и МУ – Плевен;
Кредитни точки: 15
111. „СПАЗВАНЕ НА ДИЕТИЧЕН ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ”
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи
от всички специалности. Има за цел да запознае курсистите със
съвременните методи и средства за спазване на диетичен хранителен
режим.
Продължителност: 3 дни – 15 часа
Начало: от януари до юни 2021 г. при сформиране на курс;
Брой курсисти: 8
Отговорник: ст. пр. Маргарита Иванова
Платен: безплатен за работещи на основен трудов договор в УМБАЛ –
Плевен и МУ – Плевен;
Кредитни точки: 15
112. „ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ ЗА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦА ОТ 0-3
ГОДИНИ”
Анотация – Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи
от всички специалности. Има за цел да запознае курсистите със
съвременните физиологични норми за хранене на деца от 0-3 години.
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Продължителност: 3 дни – 15 часа
Начало: от януари до юни 2021 г. при сформиране на курс;
Брой курсисти: 8
Отговорник: пр. Кети Петрова
Платен: безплатен за работещи на основен трудов договор в УМБАЛ –
Плевен и МУ – Плевен;
Кредитни точки: 15
113. „ПОВЕДЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ
ГРИЖИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАВИСИМОСТИ В
ОБЩНОСТТА”
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи
от всички специалности. Има за цел да запознае курсистите с алгоритъма
на поведение при лечение и грижи на пациенти със зависимости в
общността.
Продължителност: 3 дни – 15 часа
Начало: от януари до юни 2021 г. при сформиране на курс;
Брой курсисти: 8
Отговорник: пр. Кети Петрова
Кредитни точки: 15
114. „ПЕДАГОГИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ”
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи
от всички специалности. Има за цел да запознае курсистите със
съвременните педагогически умения за работа със студенти.
Продължителност: 3 дни – 15 часа
Начало: от януари до юни 2021 г. при сформиране на курс;
Брой курсисти: 8
Отговорник: ас. Бисерка Василева
Кредитни точки: 15
115. „ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИ ТРАВМИ”
Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи
от всички специалности. Има за цел да запознае курсистите с поведнието
им при черепно-мозъчни травми.
Продължителност: 2 дни – по 3 часа
Начало: от януари до юни 2021 г. при сформиране на курс;
Брой курсисти: 8
Отговорник: доц. д-р Илия Вълков, дм

17

ФАКУЛТЕТ „ФАРМАЦИЯ”
СЕКТОР „ВИСША МАТЕМАТИКА И ПРЕДКЛИНИЧНИ
НАУКИ”
НАПРАВЛЕНИЕ „ПЕДАГОГИКА”
121. „ПЕДАГОГИКА И АНДРАГОГИКА – ОБУЧЕНИЕ НА
ВЪЗРАСТНИ”
Анотация: Тематичният курс има за цел да запознае курсистите с
основните понятия и дяловете на двете научни области, на основата на
паралел между конвенциалната педагогика и педагогиката за възрастни.
Педагогиката обезпечава с базисни знания всички нейни клонове
(сравнителна педагогика, инженерна педагогика, медицинска педагогика и
мн. други частни дидактики). Андрагогическият модел е представен с
принципите, методите на обучение и педагогическите форми.
Конкретизирани са основни съвременни изисквания към обучаващия при
осъществяване на трансфер на знания и формиране на компетенции, в
контекста на идеята „учене през целия живот”. Предвидени са теми,
свързани с обучението на пациенти и техните близки, обучение в
колектива, квалификационни обучения. В курса са интегрирани: казуси от
практиката, cases studies, ролеви игри, работа в група, супервизия на
екипни решения, контент-анализ, методически дизайн.
Курсът е предназначен: за новоназначени преподаватели в Медицински
университет и Медицински колеж, работещи служители в здравни и
социални заведения – бази за обучение на студенти, лица които желаят да
повишат или актуализират квалификационната си подготовка.
Продължителност: 20 академични часа
Начало: договаряне
Брой курсисти: 3-10
Място на провеждане: МУ – Плевен
Ръководител: доц. Силвия Цветкова, д.пс., scvetkova@mu-pleven.bg
За контакти: тел. (064) 884 171, 0887 51 71 67
Вид на обучението: платено
Кредитни точки: 20

НАПРАВЛЕНИЕ „ПСИХОЛОГИЯ”
122. „ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АКЦЕНТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО И
ОБЩУВАНЕТО С ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ”
Анотация: Целта на курса е да запознае курсистите със специфичната
проблематика и психологичните аспекти на общуването с онкологично
болни пациенти и взаимодействията с техните близки.
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Курсът представя основни теоретични подходи за осъзнаване и справяне с
последиците от заболяването, засягащи емоционалната, когнитивната,
социалната сфера и начина на живот от диагностицирането, през активното
лечение, ремисията и палиацията. Разгледани са теми за тревожността,
стреса, дистреса, депресията. В обучението се използват подходи, които
целят да повишат вниманието и чувствителността към въпроси, свързани с
кризата на болестта.
Упражненията включват работа по казуси, обсъждане, ролеви игри и
работа в малки групи.
Тематичният курс е предназначен: за лекари и здравни специалисти,
както и за лица, подготвящи се или работещи като личен или социален
асистент.
Продължителност: 25 академични часа
Начало: с предварително записване, 2021 г.
Брой курсисти: 5-15
Място на провеждане: МУ – Плевен
Ръководител на курса: доц. Силвия Цветкова, д.пс.
Лектори: доц. Силвия Цветкова, д.пс. и членове на БАПО
За контакти: тел. (064) 884 171, 0887 517 167, scvetkova@mu-pleven.bg
Вид на обучението: платено
Кредитни точки: 25
123. „НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ”
Тематичен курс за общо практикуващи лекари, педиатри, психиатри,
медицински сестри, психолози и други специалисти.
Анотация: Курсът разглежда нарушенията в психичното и социално
функциониране в детска възраст. Акцентът се поставя не толкова върху
нозологичната, колкото върху възрастовата специфичност на нарушенията.
Разгледани са основни диагностични процедури и терапевтични подходи.
Значително място е отделено на превенцията на нарушенията в развитието.
Предвидени са теми за ранната идентификация на отклоненията в
развитието, сензорно-интегративни нарушения, разстройства от
аутистичния спектър, синдром на хиперактивност и дефицит на
вниманието, церебрална парализа, специфични нарушения на ученето
(дислексия,
дисграфия),
емоционално-поведенчески
разстройства,
разстройства на привързаността в детска възраст. Особено значение имат
темите, свързани с екипната работа с психологическата помощ и подкрепа
за родителите на деца с нарушения в развитието.
Продължителност: 15 академични часа
Начало: договаряне, 2021 г.
Брой курсисти: 5-10
Място на провеждане: МУ – Плевен
Ръководител на курса: доц. Силвия Цветкова, д.пс.
За контакти: тел. (064) 884 171, 0887 517 167, scvetkova@mu-pleven.bg
Вид на обучението: платено
Кредитни точки: 15

19

124. „ДЕТЕТО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ – ПСИХОДИНАМИЧЕН
ПОДХОД“
Анотация: Курсът има за цел да представи образа на детето през различни
концептуални парадигми, с акцент върху психодинамичните теории.
Проследена в исторически аспект е динамиката на обществените
интерпретации на представата за детето. Подчертано е значението на
детството в онтогенезата. Показано е влиянието на семейството, ролевите
модели, семейните отношения, хиперпротекцията, симбиозата и
привързаността върху детското развитие. Анализирани са теми като:
формиране на Его-състоянието Дете; влияние на позволенията, забраните и
посланията върху структурата на житейския сценарий; функциониране на
детето в периода на възрастен – контаминации, рекетни и еластични
чувства, психопатология; транзакции от и към Детето в комуникативния
процес и др. Специфики на детското развитие – съвременни
предизвикателства.
Предвидени са задачи за индивидуална и групова работа.
Тематичният курс е предназначен за: лекари, педиатри, медицински
сестри и акушерки, психолози, родители.
Начало: договаряне – 0887 51 71 67
Продължителност: 15 академични часа
Брой курсисти: 7-15
Място на провеждане: МУ - гр. Плевен
Ръководител и лектор на курса: доц. Силвия Цветкова, д.пс.
scvetkova@mu-pleven.bg
Вид на обучението: платено – 90 лв.
Кредитни точки: 15
125. „СТРЕС“
Анотация: Тематичен курс за лекари и здравни специалисти от системата
за опазване и контрол на общественото и детското здраве.
Актуалността на темата за медицинските кадри произтича от настоящата
обстановка, високата динамика, наличието на конфликтни ситуации,
спецификата на дейността. Резултатът е постоянен стрес, дори дистрес.
Едни и същи ситуации за едни могат да бъдат непреодолима бариера за
ефективно полагане на труд, за други – адреналин за мобилизация и успех.
Целта на курса е да повиши междуличностната култура на медицинските
кадри, като анализира ролята на стресори в професионалните
взаимоотношения с колеги и пациенти и ги утвърди като антистресори и
профилактори на психическото здраве. Настоящият курс разглежда
психологичните, физиологичните и междуличностните детерминанти на
стреса, силата на стресогените фактори и на стреса. Акцентът се поставя
върху средствата за справяне със стреса: хигиенни фактори, личностни,
социални, лъжливи антистресори.
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Начало: по договаряне – 0887 51 71 67
Продължителност: 15 академични часа
Брой курсисти: 7-15
Място на провеждане: МУ - Плевен
Ръководител и лектор: доц. Силвия Цветкова, д.пс,
Вид на обучението: платено
Кредитни точки: 15

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
КАТЕДРА „МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ”
СЕКТОР „МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА”
127. „MEDICAL WELLNESS, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАСАЖНИ
ТЕХНОЛОГИИ И ЕСТЕТИКО – ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА”
Анотация: Теоретичен курс запознаващ обучаващите се с концепции за
здраве, красота, wellness и разширяващ познанията, относно
терапевтичните обхвати на телесно ориентирани практики за естетикоздравна профилактика, антистрес и балансиране.Medical wellness
технологията комбинира специални мануални похвати от европейски
класически, маорски и есален масаж чрез персонално насочена селекция от
зони за дозирано нервно-рефлекторно и хармонизиращо въздействие.
Целева група: Специалисти по медицинска козметика, кинезитерапия,
медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина, други от
сферата на красотата и здравето.
Продължителност: 1 учебен ден
Начало: 02.04. 2021 г.
Брой курсисти: 10
Място на провеждане: Медицински колеж /КМДД/ Сектор: Медицинска
козметика
Ръководител на курса: Ас. Хрета Аспарухова, магистър по
кинезитерапия, тел. за контакти: 0898 416 776, wellnessxzona@abv.bg
Вид на обучението: платено, за студенти и служители на МУ и УМБАЛ –
30 лв., за външни кандидати – 50 лв
128. „МЕДИЦИНСКА ХУМАНИТАРИСТИКА” – Обучението е
предназначено за медицински и немедицински специалисти, които имат
интерес да обогатят и развият знанията, уменията и компетентностите си в
сферата на науката, медицината и хуманитарните науки в интеркултурен
аспект.
Анотация: Предлаганият курс се основава на идеята, че целта на
медицинското образование е да подготви компетентни медицински кадри
и, за да постигне това, то трябва не само да предава знания и умения, но
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балансирано и интегрирано да изгражда медицински и хуманни ценности и
нагласи.
Медицинската хуманитаристика предлага именно такъв подход, чрез
който изкуствата и хуманитарните науки могат да предложат на
здравеопазването повече, отколкото просто да подобрят медицинското
образование, тъй като представя различни начини на мислене за човешката
история, култура, поведение и опит, които могат да бъдат използвани за
дисекция, критика и въздействие върху здравните практики и приоритети.
Хуманитарните науки споделят с медицината фокуса върху хората.
Медицинската хуманитаристика е една мултидисциплинарна област,
състояща се от хуманитарни науки (теория на литературата и изкуствата,
философия, етика, история и теология), социални науки (антропология,
психология и социология) и изкуства (литература, театър, кино, музика и
визуални изкуства), интегрирана в учебната програма на медицинските
училища.
С помощта на медицинската хуманитаристика медицинските кадри
ще могат да развиват своето въображение и способността за интерпретация
на данни чрез аналитични и синтетични разсъждения, съпричастност към
пациентите и изграждане на лични и професионални ценности.
Медицинската хуманитаристика може също така да помогне на
практикуващите лекари да разглеждат професионални въпроси от повече
от една гледна точка.
Времетраене: 5 дни
Продължителност: 30 часа (15 лекции);
Начало: целогодишно; при сформиране на група
Брой курсисти: до 10
Ръководител на курса: д-р Василка Николова, MA, PhD, тел. 0879175935
Отговорник: доц. Теодора Вълова, д.п., 0889905955
e-mail: valova.teodora@gmail.com
Участниците в курса ще получат сертификат.
Курсът включва 10 раздела:
1. Хуморалната теория - Хипократ, изкуството и литературата.
2. Салернската школа и „Салернският кодекс на здравето“.
3. Медицината - езикът на властта.
4. Диагноза на любовта - александрийската медицина, Сафо, историята и
изкуството.
5. Символите на медицината - кадуцеят на Хермес и прътът на Асклепий.
6. Изкуството срещу смъртта (чумата и сифилисът в изкуството).
7. Златното сечение и магията на числата.
8. Анатомията на Леонардо.
9. Митът за Едип и тълкувания на неговите символи.
10. От гения до лудостта:
1. Леонардо и Микеланджело, Дюрер.
2. Рембранд и Ван Гог, Гойя и Пикасо.
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3. Европейските монарси и политици.
4. Световни писатели.
5. Музикалните гении.

