
 

        

 

                                                  Утвърдил:……….. 

Изпълнителен Директор 

Доц. д-р Цветан Луканов, д.м. 

 

ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ 
 

                                 
за продължаващо обучение на професионалисти по здравни грижи 

2020 година 
 

 

№ Тема Продълж

и-

телност 

Брой 

курсис-

ти 

Начало Лектор 

1 2 3 4 5 6 

1. Съвременни лечебни подходи и грижи за 

болните със захарен диабет. Поведение при 

хипогликемии. Инжектиране на инсулин – 

видове инсулин, техника на инжектиране и 

работа с инжектиращи устройства. 

1 дни 20 октомври  Доц. К. Тодорова,  

Ст.м.с. К. Хинкова 

Обучение на медицински сестри. Курс с тест. Кредитна оценка: 10 кр.точки 

 2. Здравни грижи при спешни състояния в 

оториноларингологията 

2 дни 10 

 

октомври 

 
Доц. д-р А.Вълков 

ст.м.с.К. Христова 
Обучение на медицински сестри. Курс с изпит -тест. Кредитна оценка: 18 кр.точки 

3. Обучение на операционни медицински сестри в 

коремната хирургия 

5 дни 10 април, 

септември  

Д-р И. Пресолски 

ст.м.с.Ц. Петрова 

Обучение на медицински сестри /акушерки/. Курс с изпит. Кредитна оценка: 45 кр.точки 

  

4. Комплексен подход при профилактика и 

контрол на ВБИ. 

 

 

1 ден 20 май, октомври  Проф. д-р Ц. 

Дойчинова 

Яна Глоговска - СКИ,  

Наталия Банчева - 

СКИ 
Обучение на специалисти по здравни грижи. Курс с изпит. Кредитна оценка: 10 кр.точки 

5. Съвременни изисквания при работа в 

стерилизационна – организация, принципи, 

методи, контрол при дезинфекция и 

стерилизация в лечебното заведение 

 

5 дни 10 април , 

октомври  
Проф. д-р Ц. 

Дойчинова 

Инс. И. Георгиев 

Обучение на медицински сестри, акушерки, инспектори по обществено здраве. Курс с тест. Кредитна оценка: 47 кр.точки 

 6. Грижи при пациенти с илео и колостома 1 ден 20 

 

ноември Проф. д-р. Т. Делийски 

м.с.. П. Великова 
Обучение на медицински сестри /акушерки/. Кредитна оценка: 10 кр.точки 

7. Грижи и хранене на пациенти с помпа за 

ентерално хранене 

1 ден 10 октомври Проф. д-р. Т. Делийски 

Ст. м.с. И. Георгиева 

Обучение на специалисти по здравни грижи. Курс с изпит. Кредитна оценка: 10 кр.точки 

8. Основи на електрокардиографията. Работа с 

ЕКГ апарат 

1 ден 10 март  Доц. д-р Узунангелов 

ст.м.с. Ирена Ал Сабах 

Обучение на медицински специалисти по здравни грижи. Курс с тест. Кредитна оценка: 10 кр.точки 

9. Сестрински грижи при пациенти с 

инплантирана порт система  

1 ден 20 октомври Проф. д-р Т. Делийски 

Ст. м.с. И. Георгиева 

“УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – ПЛЕВЕН 

 
5800 Плевен, бул. ”Г. Кочев” 8 А, тел. 064/886 444, факс: 064/804 212 

e-mail: umbal@umbalpln.com; www.umbalpln.com  
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М.с. Д. Симова 

Обучение на медицински сестри и акушерки. Кредитна оценка: 10 кр.точки 

10. Реанимационни грижи при оперирани 

пациенти. 

5 дни 10 целогодишно  Доц. д-р С. Богданов  

ст.м.с. Талип 

Обучение на медицински сестри и акушерки. Курс с тест. Кредитна оценка: 47 кр.точки 

 

11. Анестезиология и интензиовно лечение – 

реанимационни грижи при оперирани 

пациенти 

5 дни 5 целогодишно Доц. д-р С. Богданов  
Ст. м.с. Айнур Талип 

Ст. м.с.И. Моллова 

Обучение на медицински сестри и акушерки. Курс с тест. Кредитна оценка: 47 кр.точки 

 

12. Симптоми, предпазване, диагностика, лечение 

и последици от хепатит тип В, С, D и Е. 

1 ден 20 октомври  Проф. д-р Дойчинова  

ст.м.с. Я. Глоговска 

Обучение на медицински сестри и акушерки. Кредитна оценка: 10 кр.точки 

 

13. Медицина на съня. ОСА /обструктивна сънна 

апнея/.  

1 ден 10 целогодишно Доц. д-р Я. Иванов 

д-р И. Крачунов 
Обучение на медицински сестри и акушерки. Кредитна оценка: 10 кр.точки 

 

14. Иновации в превързочната техника и грижата 

за раните 

1 ден 10  октомври  Проф. д-р Д. Стойков  

ст.м.с. А. Атанасова 

Обучение на медицински сестри и акушерки. Курс с тест. Кредитна оценка: 10 кр.точки 

 

15. Грижи за пациенти с трахеостома 1 ден 10 ноември  Доц. Ал. Вълков  

ст.м.с. К. Христова 

Обучение на медицински сестри и акушерки. Курс с изпит -тест. Кредитна оценка: 10 кр.точки 

 

16. Имобилизация и позициониране на пациента - 

роля и задължения на рентгеновия лаборант, в 

процеса на сканиране за целите на планиране 

на лъчелечението 

1 ден 2 целогодишно  д-р А. Микински  

м.ф. В. Паякова 
 

Обучение на медицински сестри и рентгенови лаборанти. Курс с тест. Кредитна оценка: 8 кр.точки 

 

17. Роля и място на м.с. при лечение на болкова 

симптоматика при пациенти с онкологични 

заболявания 

1 ден 10 юни  д-р А. Микински  

ст. А. Цветанова 

Обучение на медицински сестри и рентгенови лаборанти. Курс с тест. Кредитна оценка: 8 кр.точки 

 

18. Бърнаут синдром при специалистите по 

здравни грижи.  
1 ден 15 април  Доц. Ал. Вълков  

ст.м.с. К. Христова 

Обучение на медицински сестри и акушерки. Курс с тест. Кредитна оценка: 10 кр.точки 

 

19. Базови познания за операционни медицински 

сестри. 

5 дни 10 март д-р В. Грозев 

ст.м.с. Ц. Петрова  
 

Обучение на медицински сестри и акушерки. Кредитна оценка: 40 кр.точки 

 

20. Задължения на медицинската сестра при 

гастродиагностични изследвания 

5 дни 1 целогодишно Доц. И. Лалев,  

Доц. д-р М. Влахова  

м.ф. Ц. Точева 

Обучение на медицински сестри и акушерки. Курс с тест. Кредитна оценка: 47 кр.точки 

21. Превантивни мерки и практики за 

ограничаване на разпространението на 

нозокомиални инфекции 

1 ден 15 целогодишно Проф. д-р Дойчинова  

ст.м.с. Я. Глоговска 

ст.м.с. Н. Банчева 

Обучение на медицински сестри и акушерки. Курс с тест. Кредитна оценка: 10 кр.точки 

22. Интензивни грижи при неврологични 

заболявания. Исхемичен мозъчен 

инсулт.Съвременно лечение, грижи за болния. 

1 ден 1 целогодишно Доц. М. Дановска,  

Ст.м.с. М. Маринова 

Обучение на медицински сестри и акушерки. Курс с тест. Кредитна оценка: 10 кр.точки 

23. Етични аспекти в медицинската практика 1 ден 1 целогодишно Проф. д-р Дойчинова  

ст.м.с. Я. Глоговска 

ст.м.с. Н. Банчева 

Обучение на медицински сестри и акушерки. Курс с тест. Кредитна оценка: 10 кр.точки 

 



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

         Посочените курсове в ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ за продължаващо 

обучение на професионалисти по здравни грижи в «УМБАЛ - Д-р Г. 

Странски» ЕАД гр. Плевен включват теоретично, практическо обучение, 

работа с апаратура, което изисква осигуряване на лично работно облекло и 

обувки. 

         За участие в курсовете за продължаващо обучение  се подава заявка по 

приложения образец с попълнени всички данни за специалиста. Заявки за 

участие изпращайте до 10 дни преди обявената дата на  е-mail: 

ive_petkova@abv.bg или на тел. 064/886-178 

 

 

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 

 

           5 лв. на ден на съответния курс по програмата за обучение; 

      30 лв. - такса за курсове, които изискват работа с медицинска 

апаратура – курс №3, №19 като сумата се внася в касата на болницата в 

деня на започване на курса. 

 

 

ЗА СПРАВКИ, относно провеждане на курсовете: 

Главна медицинска сестра Ивайла Петкова, тел. 0879 066 651;   

 
 

 

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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