1.

Обучение на операционни медицински сестри З работни
при ендоскопски операции на жлъчния мехур и дни
жлъчните пътища.

12

целогодишно

Проф. д-р
А.Юлиянов,д.м.
Ст.м.с. П.Крумова

Курс за: медицински сестри
Цел: практическо усвояване на техники, задължения и отговорности на операционната мед.сестра.
Кредитна оценка:

2.

Оперативни
техники
при
злокачествени 5 работни
образуваниия на стомах, тънко и дебело черво.
дни

6

по желание на
курсиста

Проф. д-р
А.Юлиянов,д.м.
Ст.м.с. П.Крумова

Курс за: медицински сестри
Цел: практическо усвояване на оперативни техники и задължения на операционната мед.сестра.
Кредитна оценка:
Иновативни оперативни техники при
5 работни
10
целогодишно
д-р П.Братоев
ендопротезиране на колянна и тазобедрена
дни
Ст.м.с. П.Крумова
става
Курс за: медицински сестри
Цел: практическо усвояване на оперативни техники и отговорности на операционната мед.сестра в ортопедична зала.
Кредитна оценка:

3.

Обучение на ортопедични операционни сестри в 5 работни
6
целогодишно
д-р П.Братоев
оперативни техники при реендопротезиране на
дни
Ст.м.с. П.Крумова
тазобедрена става
Курс за: медицински сестри
Цел: практическо усвояване на оперативни техники и отговорности на операционната мед.сестра в ортопедична зала.
Кредитна оценка:

4.

Ендоваскуларни
процедури
в
съдова 5 работни
6
целогодишно
Доц.д-р
хирургия,необходим
инструментариум
и дни
Д.Петков,д.м.
оборудване.Базови ендоваскуларни поцедури
Ст.м.с. Г.Тодорова
при артериални заболявания на крайниците.
Курс за: медицински сестри
Цел: теоретично запознаване с видове ендоваскуларни процедури и практическа подготовка на инструментариум и оборудване от
операционната мед.сестра в операционни зали.
Кредитна оценка:

5.

Роля на медицински сестри извършване на 3 работни
15
целогодишно
д-р Ив.Сираков,д.м.
ендоскопии на гастро-интестиналния тракт - дни
м.с. Р.Христова
гастроскопия, колоноскопия и полипектомия
Курс за: медицински сестри
Цел:теоретично и практическо запознаване със задълженията и отговорностите на мед.сестра при извършване на ендоскопии.
Кредитна оценка:

6.

Задължения на медицинската сестра при 3 работни
15
целогодишно
д-р Ив.Сираков,д.м.
извършване
на
ендоскопска
ретроградна дни
м.с. Р.Христова
холангиопанкреатография/ ERCP/
Курс за: медицински сестри
Цел:теоретично и практическо запознаване със задълженията и отговорностите на мед.сестра в качеството и на асистент при
осъществяване на ERCP.
Кредитна оценка:

7.

Задължения на медицинската сестра при 5 работни
5
целогодишно
д-р Ив.Сираков,д.м.
интервененционални ендоскопски процедури на дни
м.с. Р.Христова
гастроинтестиналния тракт
–ендоскопска мукозна резекция, езофагеално и
дебелочревно протезиране
Курс за: медицински сестри
Цел:теоретично и практическо запознаване със задълженията и отговорностите на мед.сестра при извършванета на
интервенционални и ендоскопски процедури.
Кредитна оценка:

8.

Оперативни
техники
в
отохирургията- 5 работни
5
целогодишно
Доц.д-р П.Руев,д.м.
задължения и отговорности на операционната дни
Ст.м.с. В.Радинова
сестра
Курс за: медицински сестри
Цел: теоретично и практическо запознаване със задълженията и отговорностите на мед.сестра при извършванета на отохирургични
операции.
Кредитна оценка:

9.

Оперативни техники и роля на медицинската 5 работни
5
целогодишно
Доц.д-р П.Руев,д.м.
сестра в микроларингохирурията
дни
Ст.м.с. В.Радинова
Курс за: медицински сестри
Цел: теоретично и практическо запознаване със задълженията и отговорностите на мед.сестра в операционна зала.
Кредитна оценка:

10.

Задължения и отговорноси на медицинските 5 работни
5
целогодишно
специалисти при ендоскопски операции на дни
матката и яйчниците
Курс за: акушерки и медицински сестри
Цел: теоретично и практическо запознаване с подготовка на операционна зала и техники на работа.
Кредитна оценка:

д-р Ст.Бузалов,д.м.
Ст.ак. Ж.Маринова

Базов курс за медицински сестри в очна 5 работни
операционна зала - организация на работата, дни
асептика и антисептика в операционната зала.
Хирургичен инструментариум и консумативи
Курс за: медицински сестри
Цел: теоретична и практическа подготовка
Кредитна оценка:

3

целогодишно

д-р В.Христозов
ст.м.с.Е.Димитрова

Участие на медицински специалисти при
извършването на временна
електрокардиостимулация – външна,
трансвенозна, трансезофагеална.
Курс за: медицински сестри
Цел: теоретична и практическа подготовка

6

целогодишно

д-р Б.Борисов
ст.м.с.Ст.Райчева

11.

12.

13.

3 работни
дни

Кредитна оценка:
Анестезия и интензивно лечение – принципи и
14.
практика - индивидуално обучение
Курс за: медицински сестри, акушерки
Цел: теоретична и практическа подготовка
Кредитна оценка:

5 работни
дни

7

От м.април
до ноември 2020г.

Доц.д-р Г.Димов
ст.м.с.В.Тенева

3 работни
дни

5

целогодишно

Доц.д-р Г.Димов
ст.м.с.В.Тенева

Основен курс за специалисти по здравни грижи 5 работни
в интензивен сектор
дни
Курс за: медицински сестри, акушерки
Цел: теоретична и практическа подготовка
Кредитна оценка:

3

От м.април до
м.юни 2020г.

Доц.д-р Г.Димов
ст.м.с.В.Тенева

Основни правила за безопасност при работа с 1 работен
дезинфектанти
ден

15

Март 2020г.
Октомври 2020г.

Д-р В.Цанева,д.м.
Гл.м.с.
Д.Хаджидонева

20

Април 2020г.
Ноември 2020г.

Д-р В.Цанева,д.м.
Гл.м.с.
Д.Хаджидонева

Сестрински грижи при
пациенти на механична вентилация
Курс за: медицински сестри
Цел: теоретична и практическа подготовка
Кредитна оценка:

15.

16.

17.

Курс за: медицински сестри, акушерки , рехабилитатори
Цел: видове дезинфектантите, приложение,инструкции за безопасна работа
Кредитна оценка:

18.

Съвременни тенденции в болничната хигиена и 1 работен
нозокомиални инфекции
ден

Курс за: медицински сестри, акушерки , рехабилитатори
Цел: видове дезинфектантите, приложение,инструкции за безопасна работа . Правила за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд.
Кредитна оценка:

19.

Подходи при решаване на проблемите
контрол на вътреболничните инфекции

за 1 работен
ден

20

Май 2020г.
Октомври 2020г.

Д-р В.Цанева,д.м.
Гл.м.с.
Д.Хаджидонева

Курс за: медицински сестри, акушерки, рехабилитатори
Цел: видове дезинфектантите, приложение,инструкции за безопасна работа . Правила за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд.
Кредитна оценка:

20.

Рехабилитационни техники при травми на
раменна става, увреждане на ротаторен маншон
и при смяна на раменна става.

3 работни
дни

10

целогодишно

Д-р А.Василева
Ст.рех.А.Пантова

Курс за: рехабилитатори
Цел: Усвояване на техники при работа с апарат за пасивно раздвижване на раменна и става
Кредитна оценка:

21.

Аналитични грешки при работа с биохимични,
имунологични и хематологични анализатори

3 работни
дни

10

март 2020г.
септември 2020г.

Д-р М.Русева
Ст.лаб. В.Илиева

Курс за: медицински лаборанти
Цел: подобряване качеството при вземане на материал и подготовка на пробите за извършване на анализа
Кредитна оценка:

22.

Гинекологична цитонамазка – фиксиране,
оцветяване и класификация

2 работни
дни

10

април 2020г.

Д-р В.Велев
Ст.лаб. П.Желева

Курс за: медицински лаборанти, работещи в лаборатории, отделения по обща и клинична патология
Цел: усвояване техники на фиксиране и оцветяване на материалите и подобряване качеството на преаналитичния етап
Кредитна оценка:

ИНФОРМАЦИЯ
За участие в курсовете за следдипломно и продължаващо обучение в „МБАЛ ТРАКИЯ”ЕООД за 2020 г.
се подава заявка по приложения образец с попълнени всички данни за специалиста.
Заявките за участие се подават най-късно до 10 дни преди началото на курса на e-mail:
mbal_trakia@abv.bg
След одобряване на заявката от страна на болницата, се изпраща потвърждение с детайлна
информация .
ЗА СПРАВКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Главна медицинска сестра Диана Хаджидонева, тел 0889626800
Такси на курсовете:
Такса участие – 7 лв.
Такса за 1 ден обучение – 5 лв.
Таксата се внася на касата на болницата в деня на започване на курса.
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/

