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МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „Тракийски Университет“
гр.Стара Загора

ИНФОРМАЦИЯ
Посочените курсове в ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ за продължаващо обучение
на професионалисти по здравни грижи в база Медицински колеж
„Тракийски Университет“ гр. Стара Загора се провеждат след
предварителна заявка за участие (образец № 1 и № 2), на посочения подолу адрес .
Курсовете включват теоретично и практическо обучение, което изисква
осигуряване на лично работно облекло и обувки.
ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ:
- 15.00 лв. на ден за съответния курс по програмата за обучение.
- 10 лв. - такса правоучастие. Сумата се внася в касата на Медицински
колеж в деня на започване на курса или по банкова сметка на Медицински
колеж:
Уникредит Булбанк АД, Стара Загора
IBAN - BG67UNCR76303100117676
BIC - UNCRBGSF
При плащане по банков път да се посочат имената на участниците.
АДРЕС ЗА ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:
Заявки за участие изпращайте до един месец преди обявената дата на
съответния курс на посочения адрес или e-mail .
За заявки и справки:
Адрес: 6000 гр. Стара Загора,
ул. „Армейска“ № 9
Медицински Колеж към Тракийски Университет - Стара Загора,
e-mail: sdo_mk70@mail.bg
0885332213 – София Механджиева
0889310509 – Катя Кичукова – преподавател в МК
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
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1.ДИАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ
БОЛКИ В ГЪРБА.
Анотация: Курсът е предназначен за рехабилитатори. Целта на курса е
разширяване на теоретичните познания и практическо приложение на
иновативни методи за диагностика и рехабилитация при болки в шиен и
лумбален дял на гръбначен стълб.
Продължителност
- 3 работни дни /48 кредитни точки/
Брой курсисти
-5
Начало
- 03.06.2022г; 16.10.2022г.
База: Медицински колеж
Организатор: Доц. Р. Паскалева, дп
2. МЕКОТЪКАННИ РЕЛАКСИРАЩИ ТЕХНИКИ.
Анотация: Курсът е предназначен за
рехабилитатори и други
професионалисти по здравни грижи. Целта на курса е усвояването на
теоретичните основи и практическо приложение на мекотъканни техники,
които включват: ПИР – техника, релаксиращи похвати от
проприоцептивно нервно-мускулно улесняване, релаксиращ миофасциален
масаж.
Продължителност
-3 работни дни /20 кредитни точки/
Брой курсисти
-5
Начало:
- 23.10.2022г.
База: Медицински колеж
Организатори: К.Моллова и А.Узунова
3. ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ
Анотация: Курсът е предназначен за рехабилитатори. Целта на курса е
усвояване на теоретичните основи и практическото приложение
електростимулацията в комплексното лечение и профилактика.

Продължителност
Брой курсисти
Начало:
База: Медицински колеж
Организатор: М. Петрова

на

-3 работни дни /23 кредитни точки/
-10
- 24.06.2022г.

4. СУ-ДЖОК - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА – ПЪРВО НИВО.
Анотация: Курсът е за всички професионалисти по здравни грижи.
Целта на курса е усвояването на теоретичните основи и практическо
приложение на су-джок терапията.
Продължителност
- 3 работни дни /20 кредитни точки/
Брой курсисти
- 10
Начало
- 29. 04. 2022 г.

4

База: Медицински колеж
Организатор: гл.ас. М. Алберт, дм
5. СУ-ДЖОК - ТЕОРИЯ и ПРАКТИКА – ВТОРО НИВО.
Анотация: Курсът е за всички професионалисти по здравни грижи.
Рефлексотерапията е едно от основните направления на лечебния масаж,
които изучава рехабилитатора по време на обучението си. За
усъвършенстване и разширяване на знанията си и подобряване на неговата
лечебна дейност е добре да познава и корейската традиционна
рефлeксотерапия.
Продължителност
- 2 работни дни /20 кредитни точки/
Брой курсисти
- 10
Начало
- 15. 05. 2022 г.
База: Медицински колеж
Организатор: гл.ас. М. Алберт, дм
6. СЪВРЕМЕННА ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА БЪБРЕЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ.
Анотация: Курс за медицински лаборанти и други професионалисти по
здравни грижи. Целта на курса е да се представят най-съществените
класически и нови клиничнолабораторни изследвания за ранно откриване,
точна диагноза, терапевтичен контрол и проследяване на бъбречните
заболявания. Методите за анализ се представят със стремеж да се обхванат
всички основни международни изисквания за стандартизация.
Продължителност
- 2 работни дни /15 кредитни точки/
Брой курсисти
-5
Начало
- 30.09.2022г.
База: Медицински колеж и УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“
Организатор: Доц. д-р В. Цонева, дм
7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕМ НА ДОЛЕКАРСКАТА ПОМОЩ ПРИ
БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ.
Анотация: Курс за всички професионалисти по здравни грижи. Курсът
предоставя знания и умения, свързани със спецификата на масовата
медицина при бедствия, аварии и катастрофи в клинично, терапевтично и
организационно отношение.
Продължителност
- 2 работни дни /15 кредитни точки/
Брой курсисти
-6
Начало
- 03.06.2022г.
База: Медицински колеж
Организатор: д-р В. Славова
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8.
СЪВРЕМЕННИ
АСПЕКТИ
В
ДИАГНОСТИКАТА
И
ПРОФИЛАКТИКАТА НА ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ.
Анотация: Курс за всички професионалисти по здравни грижи. Целта е
да се повишат знанията на участниците по проблемите на лабораторната
диагностика и профилактиката на паразитните болести. Курсистите ще
бъдат запознати с основните съвременни диагностични методи при чревни,
кръвно-тъканни и полово предавани паразитни болести. В процеса на
обучение е предвидено усвояването на техниките за вземане на материал
от болния, съхранение и транспортиране, съвременни методи за
диагностика и актуални въпроси по профилактиката на болестите с
паразитна етиология.
Продължителност
- 2 работни дни /18 кредитни точки/
Брой курсисти
-6
Начало
-07.10.2022г.
База: Медицински колеж и УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“
Организатор: Доц. д-р Б. Чакърова, дм
9. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, НОВОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В
РАЗВИТИЕТО НА ВАКСИНОТЕРАПИЯ
Анотация: курс за всички професионалисти по здравни грижи. Целта на
курса е усвояването на специфични знания за механизма на действие на
различните видове ваксини, привеждане на научни доводи за и против
тяхното приложение с цел изграждане на компетентно професионално
мнение по този актуален медицински и имунологичен проблем.
Продължителност
- 2 работни дни /17 кредитни точки/
Брой курсисти
-6
Начало
- 21.10.2022г.
База: Медицински колеж
Организатор: Проф. д-р И. Манолова, дм
10. КРЪВОДАРЯВАНЕ. ПОДБОР НА ДОНОРИ. КРЪВОВЗЕМАНЕ ТЕХНИКА, АПАРАТУРА, ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Анотация: курс за всички професионалисти по здравни грижи. Целта на
курса е запознаване с изискванията на Закона за кръвта, кръводаряването и
кръвопреливането и Медицинския стандарт по Трансфузионна
хематология за подбор на дарители и даряване на кръв.
Продължителност
- 2 работни дни /12 кредитни точки/
Брой курсисти
-6
Начало
-14.10.2022г.
База: РЦТХ – Стара Загора
Организатор: Д-р. Райчевa
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11. ПОЛУЧАВАНЕ НА КРЪВНИ ПРОДУКТИ - ВИДОВЕ КРЪВНИ
ПРОДУКТИ,
ТЕХНИКА,
МЕТОДИ,
ДОКУМЕНТАЦИЯ,
ИЗИСКВАНИЯ
ЗА
КАЧЕСТВО,
КАРАНТИНИРАНЕ
И
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГОТОВИ СЪСТАВКИ ЗА КЛИНИЧНО
ПРИЛОЖЕНИЕ.
Анотация: курс за всички професионалисти по здравни грижи. Целта на
курса е усвояването на съвременни теоретични и практически знания за
обработката на дарената кръв и видовете кръвни продукти, получавани от
единица цяла кръв, използвани като лечебно средство в съвременната
медицина
Продължителност
- 2 работни дни /19 кредитни точки/
Брой курсисти
-6
Начало
-21.10.2022г.
База: РЦТХ – Стара Загора
Организатор: Д-р. Райчева
12. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДАРЕНА КРЪВ – ВИДОВЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ, МЕТОДИ, АПАРАТУРА, ИЗИСКВАНИЯ НА ЗККК.
Анотация: курс за медицински лаборанти. Целта на курса усвояване на
знания за задължителния алгоритъм на изследване на всяка единица дарена
кръв.
Продължителност
- 2 работни дни /11 кредитни точки/
Брой курсисти
-6
Начало
-28.10.2022г.
База: РЦТХ – Стара Загора
Организатор: Д-р. Райчева
13.ЛАБОРАТОРНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
НА
ПАЦИЕНТИ
–
ИЗИСКВАНИЯ НА ЗККК, МЕТОДИ, ДОКУМЕНТИ, КРИТИЧНИ
КОНТРОЛНИ ТОЧКИ, ИЗТОЧНИЦИ НА ГРЕШКИ.
Анотация: курс за медицински лаборанти. Целта на курса усвояване на
знания за задължителния алгоритъм на изследване на пациенти, бременни
жени и деца с предхождащо или предстоящо кръвопреливане.
Продължителност
- 2 работни дни /11 кредитни точки/
Брой курсисти
-6
Начало
- 11.11.2022г.
База: РЦТХ – Стара Загора
Организатор: Д-р. Райчева
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14. ЕКСПЕДИЦИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ ЗА
КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ В ЛЕЧЕБНИТЕ
ЗАВЕДЕНИЯ – СЪХРАНЕНИЕ, СРОКОВЕ НА ГОДНОСТ,
ПРОЦЕДУРА, ИЗИСКВАНИЯ НА ЗККК, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БИОПРОДУКТИ.
Анотация: курс за всички професионалисти по здравни грижи. Целта на
курса е усвояване на знания за видовете кръвни продукти, тяхното
предназначение, съхранение и индикации за приложение според
съвременната трансфузионна доктрина.
Продължителност
- 2 работни дни /9 кредитни точки/
Брой курсисти
-6
Начало
- 18.11.2022г.
База: РЦТХ – Стара Загора
Организатор: Д-р. Райчева
15. КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ.
Анотация: курс за всички професионалисти по здравни грижи. Целта на
курса е усвояване на теоретични знания и практически умения в клиникомикробиологичната диагностика. Запознаване с възможностите на
съвременната микробиологична диагностика и клинична интерпретация на
резултатите.
Продължителност
- 3 работни дни /23 кредитни точки/
Брой курсисти
-6
Начало
- 07.10.2022г.
База: УМБАЛ
Организатор: Проф. д-р Г. Лазарова, дм
16. МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ВБИ.
Анотация: курс за всички професионалисти по здравни грижи.
Неправилният лечебен подход на инфектните процеси е свързан със
сериозни здравни и икономически последици: намалява шансът за успех на
терапията и се увеличава смъртността; увеличава се болничният престой;
създават се условия за възникване на полирезистентни болнични щамове
микроорганизми. Познаването на принципите на диагностициране,
регистриране и профилактика на нозокомиалните инфекции и
антибиотичната терапия и антибиотичната политика трябва да залегне в
медицинските познания на курсистите.
Продължителност
- 3 работни дни /23 кредитни точки/
Брой курсисти
-6
Начало
- 29.09.2022г.
База: УМБАЛ
Организатор: Проф. д-р Г. Лазарова, дм
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17. АНТИМИКРОБНА ХИМИОТЕРАПИЯ. АНТИБИОТИЧНА
РЕЗИСТЕНТНОСТ.
Анотация: курс за всички професионалисти по здравни грижи. За
водене на рационална антибиотична политика е необходимо познаване и
спазване на трите консенсуса: Консенсус за емпирична терапия; Консенсус
за антибиотична профилактика в хирургията; Консенсус за разпределение
на антибактериалните средства в три нива на достъп (за обща употреба, за
ограничена употреба, резервни антибиотици); Познаването на принципите
на антибиотичната терапия и антибиотичната политика трябва да залегне в
медицинските познания на курсистите.
Продължителност
- 3 работни дни /23 кредитни точки/
Брой курсисти
-6
Начало
-13.10.2022г.
База: УМБАЛ
Организатор: Проф. д-р Г. Лазарова, дм
18. Индивидуално обучение. Цена 100 лева
КЛИНИЧНА
МИКРОБИОЛОГИЯ.
МИКРОБИОЛОГИЧНА
ДИАГНОЗА НА КЛИНИЧНОЗНАЧИМИ БАКТЕРИИ: РОД
STAPHYLOCOCCUS,
РОД
STREPTOCOCCUS,
РОД
ENTEROCOCCUS,
РОД
CORYNEBACTERIUM,
СЕМ.
ENTEROBACTERIACEAE,
ГРАМ
–
ОТРИЦАТЕЛНИ
НЕФЕРМЕНТАТИВНИ БАКТЕРИИ.
Продължителност
- 5 работни дни /37кредитни точки/
Брой курсисти
- до 2 /по уговорка с курсиста/
Начало
- месец октомври 2022г.
База: УМБАЛ
Организатор: Проф. д-р Г. Лазарова, дм
19. KOМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ. СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С
ПАЦИЕНТИ С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ.
Анотация: курс за всички професионалисти по здравни грижи. Целта на
курса е усвояването от професионалистите по здравни грижи на
теоретичните основи на психология на общуването с пациенти изпитващи
гняв, страх, тъга и проявяващи агресивно поведение. Формирането на
практически умения за създаване на професионални взаимоотношения с
различни типове „трудни пациенти“.
Продължителност
- 2 работни дни /12 кредитни точки/
Брой курсисти
-6
Начало
- 15.04.2022 г.
База: Медицински колеж
Лектор: Яна Христова - психолог
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20. Фармацевтични грижи при пациенти страдащи от диабет. Курс за
всички професионалисти по здравни грижи.
Целта на курса е придобиване на знания за съвременни тенденции в
лечението на захарен диабет, възможността за подпомагане на лечението с
природни и билкови продукти, както и усвояване на умения за
комуникация с пациенти, диагностицирани със захарен диабет.
Продължителност
- 1 ден /13 кредитни точки/
Брой курсисти
-8
Начало
- 07.10.2022 г.
База: Медицински колеж или виртуална среда
Лектор: Р. Курдов
21. Фармацевтични грижи при пациенти пациенти страдащи от
сърдечно-съдови заболявания. Курс за всички професионалисти по
здравни грижи
Целта на курса е придобиване на знания за съвременни тенденции в
лечението на артериална хипертония, възможността за подпомагане на
лечението с природни и билкови продукти, както и усвояване на умения за
комуникация с пациенти, диагностицирани с артериална хипертония.
Продължителност
1 ден /13 кредитни точки/
Брой курсисти
8
Начало
14.10.2022 г.
База: Медицински колеж или виртуална среда
Лектор: Н. Кузманов

10

Образец №1

ЗВЕНО - ЗАЯВИТЕЛ
ПОИМЕНЕН СПИСЪК - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КУРСОВЕ И
ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ
В МК към ТрУ – СТАРА ЗАТОРА ЗА 2022г.
№ по
ред

№ на курса от
план-разписанието

РЪКОВОДИТЕЛ ЛЗ:

Име, презиме, фамилия

__________________________________________

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА: _________________________________
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ОБРАЗЕЦ № 2

ЗВЕНО - ЗАЯВИТЕЛ
................................................................................................................................
Точен
адрес.....................................................................................................................................................
Пощенски код
.......................................телефон...........................................................................................

ЗАЯВКА
от.............................................................................................................................
.....
/ Име , презиме, фамилия/
ЕГН................................................. УИН
№..............................................................
Месторабота...........................................специалност...........................................
/ м.с., ак.,мед.лаб. и др./
За участие в курс
№...............................от..........................................................................
на
тема:..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
/подпис и печат/

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

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