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ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ 
 

За продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки 

и асоциирани специалисти по здравни грижи 

 2022г. 
 

 

Указания 

 

Заявки за включване в курсове, съгласно План-разписанието за 2022г. 

се приемат през цялата година. 

 

Такси за обучение 

● 15 лв. правоучастие на курс 

● 10 лв. на ден 

 

Таксите за обучение се внасят по банкова сметка: 

 

IBAN: BG97 UBBS 8002 3106 029401 

UBBS BGSF ТБ-ОББ АД, клон „Възраждане“ – Русе 

Русенски университет „Ангел Кънчев“,  

Курс „............................................“ 

 

Завършилите курс за продължаващо обучение получават 

Удостоверение с кредитни точки, съобразно Единната кредитна 

система(ЕКС), което могат да отпечатат от сайта на БАПЗГ, меню 

"Членски статус" http://info.nursing-bg.com/ 

 

Адрес: 

7017, гр. Русе, ул. Студентска №8 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

http://info.nursing-bg.com/


 

 

 

Център за продължаващо обучение, стая 213.1 

 

За контакти и допълнителна информация: 

ЦПО - тел.: 082/ 88 85 67; 0887 86 72 17 

Антонина Михайлова, amihaylova@uni-ruse.bg 

 

Електронен вариант на План-разписанието е публикуван на сайта на 

Русенски университет „Ангел Кънчев“, Продължаващо обучение,  

https://www.uni-ruse.bg/education  

 
1. Съвременни изисквания към медицинската сестра в детска ясла.  

 за медицински сестри и акушерки 

 Продължителност – 2 дни /16 ак.ч./ 

 Брой курсисти – 8-10 

 Начало  - при сформиране на група  

 База за провеждане: Русенски университет „ Ангел Кънчев“ 

  Кредитни точки: 18 кр. точки 

Лектори: доц. Д. Константинова, дузг - 0888 52 00 21 

 

2. Предизвикателства пред медицинските специалисти от училищно 

здравеопазване.  

 Продължителност – 2 дни /16 ак.ч./ 

 Брой курсисти – 8-10 

 Начало - при сформиране на група 

 База за провеждане: Русенски университет „ Ангел Кънчев“ 

 Кредитни точки: 17 кр.точки 

Лектор: Доц. Д. Константинова, дузг - 0888 52 00 21 

 

3. Палиативни сестрински грижи 

 Продължителност – 2 дни / 16 ак.ч./ 

 Брой курсисти – 8-10 

 Начало  - при сформиране на група 

 База за провеждане: Русенски университет „ Ангел Кънчев“ 

 Кредитни точки: 16 кр. точки 

Лектор: Доц. Гр. Колева, дузг – 0882 517 173 
 

4. Естетична дерматология 

 Продължителност – 2 работни дни /16 ак.ч./ 

 Брой курсисти – 5-6 

 Начало - при сформиране на група 

 База за провеждане: Русенски университет „ Ангел Кънчев“ 

 Кредитни точки: 18 кр. точки 

 Предназначен за медицински сестри и акушерки 

Лектор: Доц. Д-р Д. Грозева - 0888 59 41 44 



 

 

 

5. Приложна венерология 

 Продължителност – 1 ден /8 ак. ч./ 

 Брой курсисти – 8-10 

 Начало - при сформиране на група 

 База за провеждане: Русенски университет „ Ангел Кънчев“ 

 Кредитни точки: 10 кр. точки 

 Предназначен за медицински сестри и акушерки 

Лектор: Доц. Д-р Д. Грозева – 0888 59 41 44 

 

6. Психо-социална комуникация в медицинската практика 

 Продължителност – два работни дни /16 ак.ч./ 

 Брой курсисти – 10 

 Начало - при сформиране на група 

 База за провеждане: Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

 Кредитни точки: 18 кр. точки 

Лектор: Доц. Д. Георгиева д.п. - 0889 789 100 

 

7. Място на медицинската сестра в социалните услуги за деца и възрастни. 

 Продължителност – два дни /16 ак.ч./ 

 Брой курсисти – 8-10 

 Начало - при сформиране на група 

 База за провеждане: Русенски университет „ Ангел Кънчев“ 

 Кредитни точки: 15 кр. точки 

Лектор: Доц. Д. Константинова, дузг  - 0888 52 00 21 

 

8. Сестрински грижи при възрастни и стари хора 

 Продължителност – два дни /16 ак.ч./ 

 Брой курсисти – 8-10 

 Начало - при сформиране на група 

 База за провеждане: Русенски университет „ Ангел Кънчев“ 

 Кредитни точки: 18 кр. точки 

Лектор: Доц. Д. Георгиева дп. 0889 789 100 

 

9. „Skin to skin“ – метод на качествена акушерска и сестринска грижа. 

 Продължителност – два работни дни /16 ак.ч./ 

 Брой курсисти – 8-10 

 Начало - при сформиране на група 

 База за провеждане: Русенски университет „ Ангел Кънчев“ 

 Кредитни точки: 18 кр. точки 

Лектор: Проф. Ив. Сербезова, дп – 0888 73 10 63 

 

10. Права на пациента 

 Продължителност – три работни дни /24 ак. ч./ 

 Брой курсисти –  

 Начало - при сформиране на група 

 База за провеждане: ЦПЗ 



 

 

 

 Кредитни точки:  

Лектор: Доц. Д-р Н. Ангелова, дм - 0878 43 50 27 

 

11. Опасно поведение на боледуване 

 Продължителност – три работни дни /24 ак. ч./ 

 Брой курсисти –  

 Начало - при сформиране на група 

 База за провеждане: ЦПЗ 

 Кредитни точки: 

Лектор: Доц. Д-р Н. Ангелова, дм – 0878 43 50 27 

  

12. Контрацепция – нови методи и технологии – за медицински сестри и акушерки 

 Продължителност – два работни дни /16 ак.ч./ 

 Брой курсисти – 10 

 Начало - при сформиране на група 

 База за провеждане: Русенски университет „ Ангел Кънчев“ 

 Кредитни точки:16 кр. точки 

Лектор: Гл. ас. К. Велчева, дп - 0886 211502 

 

13. Педагогически подход за изграждане на полова култура, полова хигиена и 

сексуалност сред учениците от всички етапи на обучение. 

• Курсът е предназначен за педагози и педагогически съветници 

 Продължителност – два работни дни /16 ак.ч./ 

• Начало - при сформиране на група 

• База за провеждане: Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

• 1кредит  

 

14. Основни задължения на медицинската сестра при работа в диализно 

отделение. Специфични сестрински грижи за пациенти на хемодиализа 

 Основен курс с теоретично и практическо обучение за медицински 

сестри, завършващ с тест 

 Продължителност - 3 дни; /24 ак.ч./ 

 Брой участници: индивидуален или малка група  

 База за провеждане: УМБАЛ Канев АД, Отделение за Диализно 

лечение 

 Време на провеждане: при сформиране на група 

 Кредитни точки: 29 кр. точки 

Лектор: гл. ас. Т. Тодорова, дузг – 0888 69 41 58 

 

15. Сестрински дейности и грижи в инвазивната кардиология 

 Курсът е предназначен за медицински сестри  

 Продължителност - 2 дни; /16ак.ч./ 

 Брой  участници: 8-10  

 База за провеждане: Русенски университет „Ангел Кънчев“,  

 Време на провеждане: при сформиране на група 

 Кредитни точки: 21кр. точки  

Лектор: гл. ас. Ир. Христова, дузг – 0884 582 733 



 

 

 

16. Операционна техника – индивидуален курс  

 Курсът е предназначен за медицински сестри  

 Продължителност – 12 работни дни (96 ак. часа) 

 База за провеждане - Русенски университет „Ангел Кънчев“, 

УМБАЛ Канев АД 

 Време на провеждане: след предварително съгласуване с 

отговорните лица 

 Кридитни точки: 103 

Лектори: Доц. Гр. Колева, дузг - 0882517173; ст.м.с. Кр. Герова . 
 

17.  Съвременни средства за хигиенна грижа – „къпане без вода“ 

 Курсът е предназначен за медицински сестри и акушерки 

 Продължителност - 2 дни; /16 ак.ч./ 

 Брой участници: 6 - 8  

 База за провеждане: Русенски университет „Ангел Кънчев“,  

 Време на провеждане: при сформиране на група 

 Кредитни точки: 

Лектори: Доц. Д. Георгиева, дп; гл. ас. Ир. Христова, дузг; доц. Гр. Колева, 

дузг - 0882517173; 

 

18.  Индивидуални клинични случаи в обучението на медицински сестри и 

акушерки 

• Продължителност - 1 ден; /8 ак.ч./ 

• Брой участници: 6 - 8  

• База за провеждане: Русенски университет „Ангел Кънчев“,  

• Време на провеждане: при сформиране на група 

• Кредитни точки: 8 

Лектор: гл. ас. Цв. Христова, дп;  

 

19. Място и задачи на акушерката в профилактика на рака на маточната шийка. 

 Продължителност - 1 ден; /8 ак.ч./ 

• Брой участници: 6 - 8  

• База за провеждане: Русенски университет „Ангел Кънчев“,  

• Време на провеждане: при сформиране на група 

• Кредитни точки: 8 

Лектор: гл. ас. Цв. Христова, дп;  

 

20. Съвременни практики за лечение на жълтеница при новородени 

 Продължителност - 1 ден; /8 ак.ч./ 

• Брой участници: 6 - 8  

• База за провеждане: Русенски университет „Ангел Кънчев“,  

• Време на провеждане: при сформиране на група 

• Кредитни точки: 8 

Лектор: гл. ас. Йо. Луканова, дп;  

 

 

 



 

 

 

21. Принципи на ултразвуковата диагностика в акушерството и гинекологията 

 курс с тест 

 Продължителност - 5 дни; /32 ак.ч./ 

• Брой участници: 5 

• База за провеждане: САГБАЛ „Д-р Щерев“ гр. София /съвместен 

договор за сътрудничество с РУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе 

• Време на провеждане: при сформиране на група 

• Кредитни точки: 39 с тест 

Ръководител на курса: проф. д-р Таня Тимева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА  

ЦЕНТЪРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО 

ОБУЧЕНИЕ 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
 

От……………………………………………………………….................................................…….….…. 

УИН (рег.№ на чл. карта БАПЗГ)……………………………............................................……………… 

GSM.....................................................................E-mail:…………….………………………………............ 

Дата на раждане:...............................................................................................  

месторождение.................................................................................................. 

Образование,  специалност : 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

 

Г-н Ръководител, 

Желая да бъда приет/а в курс......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………….................................................….,  

който ще се проведе в дневна /вечерна форма на обучение. 

Таксата за обучение ще бъде заплатена лично и се внася преди започване на учебните занятия. 

При напускане на курса таксата не се възстановява. 

 

 

 

 

 дата:.………….. 20..… ..г.                                                                ПОДПИС:........................................     


