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У К А З А Н И Я 
I.  ВКЛЮЧВАНЕ  В  ОБУЧЕНИЕ  НА  СЛУЖИТЕЛИ  ОТ  СИСТЕМАТА  НА  
МИНИСТЕРСТВО  НА  ОТБРАНАТА 

1. Ръководителите на съответните структури изпращат до ВМА – София 

придружително писмо с обобщен списък на желаещите да се обучават 

служители и приложени попълнени заявления за обучението на адрес:    

гр. София 1606, ул. Г. Софийски № 3, ВМА – София, отдел „Учебна и 

научно-изследователска дейност”.  
* Списъкът по т.1 трябва да включва: три имена по документ за самоличност, 
наименование и № на курса. 

2. Заявленията за участие в обученията /по образец/, включени в План - 

разписанието следва да бъдат с четливо изписани имена, звание, научна 

степен, академична длъжност и др. 

3. За включване на служител в обучение за придобиване на професионална 

квалификация по високоспециализирани медицински дейности /образец 

№ 4/ ръководителят на съответната структура изпраща мотивирано пред- 

ложение до Началника на ВМА, с приложени копия на следните 

документи на специалиста:  

               - диплома за висше образование;  

               - свидетелство за призната специалност. 

* За обучение по високоспециализирани дейности могат да кандидатстват единствено 
лекари с придобита специалност, изискваща се от съответната учебна програма.  

4. Одобрените за обучение кандидати се уведомяват по служебен път.  

5. При необходимост от отчисляване, включените в заповед служители 

задължително подават по команден ред, рапорт / заявление / до Началника 

на ВМА – София. 

6. Висшите медицински и немедицински специалисти, работещи в 
структурата на Военномедицинска академия и МО не заплащат 
обучението си. 

7. Краен срок за подаване на заявленията - 20 юли 2018г. 
    * В деня на започване на курса, участниците задължително се регистрират в отдел 
„Учебна и научно-изследователска дейност” на Военномедицинска академия - София. 
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II.  ВКЛЮЧВАНЕ  В  ОБУЧЕНИЕ  НА  СЛУЖИТЕЛИ  ИЗВЪН  СИСТЕМАТА  НА 
МИНИСТЕРСТВО  НА  ОТБРАНАТА 

1. Кандидат-курсистите подават заявлениe с приложено удостоверение за 

членство в съответната съсловна организация, на горепосочения адрес или на 

следния мейл: kursove@vma.bg /за тематични курсове и индивидуално 

обучение/. Същите получават потвърждение /по електронна поща/ за включване 

в заявения курс с посочени: база на обучение, дата и час на явяване. 

* Срок за подаване на заявленията: най-малко месец преди началната дата на 
обявения курс. 
      2. Висшите медицински и немедицински специалисти, извън структурата на 

МО, заплащат обучението си, както следва: 

- тематични курсове: 

 Лекари – 15 лв./ учебен ден; 

 Професионалисти по здравни грижи – 12 лв./ учебен ден; 

 Немедицински специалисти- 10 лв./ учебен ден. 

- индивидуално обучение: 

 Лекари – 20 лв./ учебен ден; 

 Професионалисти по здравни грижи – 15 лв./ учебен ден; 

 Немедицински специалисти – 15 лв./ учебен ден. 

-  обучение за придобиване на професионална квалификация по 

високоспециализирани дейности в здравеопазването: 

 Лекари – 30 лв. / учебен ден. 
* За обучение по високоспециализирани дейности кандидатстват само лекари с 
призната специалност, изискваща се от съответната учебна програма.  

* Таксите могат да претърпят промяна. 

      III. 1. На завършилите тематични курсове и индивидуални обучения се 

издава „Удостоверение”. 

              2. На успешно завършилите обучение по високоспециализирана дейност 

в здравеопазването се издава „Удостоверение за квалификация по 

високоспециализирана дейност в здравеопазването”. 

* В деня на започване на курса, участниците задължително се регистрират в отдел 
„Учебна и научно-изследователска дейност” на Военномедицинска академия – София. 
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ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ 
ГРИЖИ 

I. КАТЕДРА „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ” 

1. ТЕМА НА КУРСА: ШОК, ТРАВМА - СОРТИРОВКА, ЛЕЧЕНИЕ, 
ТРАНСПОРТ. 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на курса: д-р Е. Кържин   

Технически отговорник: д-р К. Пенкова    

Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият основни теоретични и 
практически познания за патофизиологията, характера на пораженията и третирането 
на пациент с политравма.  

Начало на обучението: 13.02.2019г.  

Продължителнот: 3 учебни дни, 24 академични часа  

Брой курсисти: минимум- 5, максимум- 10 

2. ТЕМА НА КУРСА: ЦЕНТРАЛНА ВЕНОЗНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ И 
ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА. 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на курса: д-р Е. Кържин  

Технически отговорник: д-р К. Пенчев  

Анотация:  Медицинските специалисти от курса да придобият познания за поставянето, 
поддържането и използването на централните венозни устройства. 

Начало на обучението: 06.11.2018 г.  

Продължителнот: 2 учебни дни, 16 академични часа  

Брой курсисти: минимум- 5, максимум- 10 

3. ТЕМА НА КУРСА: ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ ПРИ 
ТЕЖКО БОЛНИ. 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на курса: д-р Е. Кържин  

Технически отговорник: д-р К. Пенкова    

Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият познания за основните 
принципи на парентералното и ентерално хранене при тежко болни, средствата и 
начините на неговото осъществяване. 

Начало на обучението: 23.01.2019г.  
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Продължителнот: 2 учебни дни, 16 академични часа  

Брой курсисти: минимум - 5, максимум- 10 

4. ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ  В 
ЧЕРНОДРОБНАТА ХИРУРГИЯ. ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. 
КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛЕН ДОНОР.    

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на курса: проф. Ев. Одисеева, дм  

Технически отговорник: д-р В. Димов 

Анотация: Целта на курса е медицинските специалисти да бъдат запознати с 
особеностите на анестезията и следоперативното лечение в чернодробната хирургия и 
чернодробна трансплантация, диагностициране на мозъчна смърт и кондициониране на 
потенциален донор.  

Начало на обучението: 04.12.2018г.  

Продължителнот: 2 учебни дни, 16 академични часа  

Брой курсисти: минимум - 5, максимум- 10 

5. ТЕМА НА КУРСА: КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ.    

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на курса: д-р Е. Кържин  

Технически отговорник: д-р Сл. Асов    

Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и 
практически познания за провеждането на кардиопулмонална ресусцитация и 
принципите на основна поддръжка на живот.  

Начало на обучението: 16.10.2018г.  

Продължителнот: 2 учебни дни, 16 академични часа  

Брой курсисти: минимум - 5, максимум- 10 

6. ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.    

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение” 

Ръководител на курса: д-р Е. Кържин  

Технически отговорник: д-р К. Пенкова    

Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и 
практически познания за провеждането на анестезия и интензивно лечение.  

Начало на обучението: 01.04.2019г.  

Продължителнот: 20 учебни дни, 160 академични часа  

Брой курсисти: минимум - 5, максимум- 10 
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II. КАТЕДРА „ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА” 
7.  ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МИКРОБИОЛОГИЧНАТА 
ДИАГНОСТИКА. 

База за провеждане: Лаборатория „Микробиология” 

Ръководител на обучението: доц. д-р Ив. Гергова, дм 

Технически отговорник: лаб. Кр. Цалева 

Анотация: Курсът е предназначен за за професионалисти по здравни грижи, 
професионални бакалаври – медицински лаборант и има за цел да запознае курсистите 
с основните изисквания при вземане, съхранение и транспортиране на различни видове 
материали за микробиологично изследване; основните етапи и аналитични принципи на 
микробиологичните изследвания. 

Начало на обучението: 11.03.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа  

Брой курсисти: минимум - 3, максимум - 5 

8.  ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА ГРИП И ОРЗ. 

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология” 

Ръководител на обучението: проф. д-р K. Мекушинов, дмн 

Технически отговорник: проф. д-р K. Мекушинов, дмн 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни 
грижи и има за цел да запознае курсистите с диагностиката на  Грип и ОРЗ. 

Начало на обучението: 29.10. 2018г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа  

Брой курсисти: минимум - 1, максимум - 5 

9.  ТЕМА НА КУРСА: СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИТЕ 
ХЕПАТИТИ.   

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология” 

Ръководител на обучението: ас. д-р А. Гоцева     

Технически отговорник: ас. д-р А. Гоцева     

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни 
грижи и има за цел да запознае курсистите със съвременната лабораторна диагностика  
на вирусните хепатити.  

Начало на обучението: 02.10.2018г.    

Продължителност: 4 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум - 1, максимум - 5 
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10. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА HIV С ХЕМИЛУМИНИСЦЕНТЕН 
АПАРАТ LIAISON XL. 
База за провеждане: Лаборатория „Вирусология” 
Ръководител на обучението: подп. д-р М. Кунчев, дм;  

Технически отговорник: подп. д-р М. Кунчев, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни 
грижи и има за цел да запознае курсистите с хемилуминисцентния метод за 
диагностика на HIV. 

Начало на обучението: 08.10.2018г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум - 1, максимум - 5 

11.  ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ НА HPV(ЧОВЕШКИ 
ПАПИЛОМЕН ВИРУС С MULTIPLEX PCR. 

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология” 

Ръководител на обучението: подп. д-р М. Кунчев, дм;  

Технически отговорник: подп. д-р М. Кунчев, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни 
грижи и има за цел да запознае курсистите със съвремената диагностика на HPV и 
възможностите за профилактика и лечение 

Начало на обучението: 12.11.2018г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум - 1, максимум - 5 

12.  ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА ХЕРПЕСВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ. 

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология” 

Ръководител на обучението: ас. д-р А. Гоцева 

Технически отговорник: ас. д-р А. Гоцева 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни 
грижи и има за цел да запознае курсистите с съвременната диагностика на херпесната 
група вируси (HSV, EBV, CMV и VZV) 

Начало на обучението: 27.11.2018г. 

Продължителност: 4 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум - 1, максимум - 5 
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III.КАТЕДРА „ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, ПНЕВМОЛОГИЯ, ФТИЗИАТРИЯ, 
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА” 
13.  ТЕМА НА КУРСА: ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ 
И БРОНХИАЛНА АСТМА. ЛЕЧЕНИЕ С ИНХАЛАТОРНИ ПРЕПАРАТИ. 

База за провеждане: Клиника “Пневмология и фтизиатрия” 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Костов, дм 

Технически отговорник: д-р П. Титоренков                

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. ХОББ и 
бронхиална астма са най-често срещаните обструктивни белодробни болести с голяма 
социална значимост. Лечението е предимно инхалаторно и строго индивидуално. Целта 
на курса е да се представят основните клиничните аспекти на двете болестни единици и 
участниците да се информират за различните видове инхалаторни препарати и 
съответни техники на приложение.  

Начало на обучението: 25.10.2018г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: 6 

14.  ТЕМА НА КУРСА: ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА ПУЛМОЛОГИЯ. 

База за провеждане: Клиника “Пневмология и фтизиатрия” 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Костов, дм 

Технически отговорник: д-р Ал.Червениванова                

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 
Интервенционалната пулмология е модерен и бързо развиващ се клон на белодробните 
болести. Включва широк спектър от диагностични и терапевтични процедури. Целта на 
курса е да се запознаят участниците с диагностичните и терапевтични бронхоскопски 
методи, ролята на медицинската сестра в бронхоскопското изследване и поддръжка на 
апаратурата.  

Начало на обучението: 28.03.2019г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: 6 

15.  ТЕМА НА КУРСА: СИНДРОМ НА ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ. 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ. АПАРАТУРА. 

База за провеждане: Клиника “Пневмология и фтизиатрия” 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Костов, дм 

Технически отговорник: д-р Павлов, д-р П. Чипев             
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Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. Синдрома на 
ОСА е с все по-често срещано и социално значимо патологично състояние. Диагнозата 
и лечението на пациентите изискват специфична професионална подготовка. Целта на 
курса е да се представят методите за диагностика и лечение на Синдрома на ОСА.  

Начало на обучението: 16.05.2019г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: 6  

16.  ТЕМА НА КУРСА: ЕНДОКРИННИ ПРОМЕНИ НА 
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛНИЯ ПЕРИОД. РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 
И ЕНДОКРИННИ ПРОБЛЕМИ НА ИНФЕРТИЛИТЕТА. 

База за провеждане: Клиника “Ендокринология и болести на обмяната” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Ив. Даскалова, дмн 

Технически отговорник: к-н д-р Цв. Тотомирова             

Анотация: Специалисти по здравни грижи, работещи в различни клинични звена, 
лаборатории, поделения и др. Проблемът в актуален, заболяването е с голяма честота и 
значение в ежедневната практика.  

Начало на обучението: 17.10.2018г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-8  

17.  ТЕМА НА КУРСА: ОСТЕОПОРОЗА – ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕТО И 
ПРОСЛЕДЯВАНЕТО. 

База за провеждане: Клиника “Ендокринология и болести на обмяната” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Ив. Даскалова, дмн 

Технически отговорник: полк. д-р А. Ангелов             

Анотация: Специалисти по здрравни грижи, работещи в различни клинични звена, 
лаборатории, поделения и др. Проблемът в актуален, заболяването е с голяма честота и 
значение в ежедневната практика.  

Начало на обучението: 12.12.2018г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-8  

18.  ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННО МЕДИКАМЕНТОЗНО И ХИРУРГИЧНО 
ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО. РОЛЯ НА РАЗЛИЧНИТЕ ДИЕТИЧНИ 
РЕЖИМИ. 

База за провеждане: Клиника “Ендокринология и болести на обмяната” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Ив. Даскалова, дмн 
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Технически отговорник: д-р С. Пашкунова             

Анотация: Специалисти по здравни грижи, работещи в различни клинични звена, 
лаборатории, поделения и др. Проблемът в актуален, заболяването е с голяма честота и 
значение в ежедневната практика.  

Начало на обучението: 20.02.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-8  

19. ТЕМА НА КУРСА: ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА – 
СЪВРЕМЕННО ПОВЕДЕНИЕ. 

База за провеждане: Клиника „Гръдна хирургия” 

Ръководител на курса: проф. Г. Байчев, дм            

Технически отговорник: ст. м.с. Л. Николова 

Анотация: Заболяванията на гърдата се характеризират с висока честота и голяма 
хетерогенност и могат да оказват съществено влияние върху качеството на живот на жените. 
Що се касае до карцинома на млечната жлеза това е най-честият злокачествен тумор и от 
онкологичните заболявания заема второ място като причина за смърт. Това налага познаването 
на тази проблематика и готовност за даване на компетентни съвети по отношение на 
диагностиката и поведението при доброкачествените и злокачествените заболявания на 
гърдата. 

Начало на обучението: 10.10.2018г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: до 25 

IV.КАТЕДРА „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ЧЕРНОДРОБНО-
ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ” 

20. ТЕМА НА КУРСА: СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТО-БИЛИАРНАТА СИСТЕМА И ПАНКРЕАСА. 

База за провеждане: Клиника „Чернодробно-панкреатична хирургия и 
трансплантология” 

Ръководител на курса: проф. д-р Н. Владов, дмн 

Технически отговорник: доц. д-р Ив. Такоров, дм 

Анотация: В рамките на курса се разглеждат анатомията на хепато-билиарнта система и 
обослувените от нея особености на хирургичното лечение, основните заболявания – 
диагностика, индикации за хирургично лечение, краткосрочни и дългосрочни 
резултати. Представят се предоперативните и следоперативни потребности на 
пациентие и се дефинира обема на сестринските грижи. 

Време за провеждане: 15.04.2019г. 
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Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-7 

21.  ТЕМА НА КУРСА: ПОДДЪРЖАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 
ЕНДОСКОПСКА АПАРАТУРА В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика 

Ръководител на курса: проф. д-р Д. Таков, дм 

Технически отговорник: ст. м.с. Е. Манолова 

Анотация: Целта на курса е придобиване на умения по поддържане на ендоскопската 
апаратура в гастроентерологията. Предназначен е за професионалисти по здравни 
грижи. 

Време за провеждане: 12.11.2018г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 32 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

22.  ТЕМА НА КУРСА: РОЛЯ НА ЕНДОСКОПСКАТА СЕСТРА ПРИ 
ПОСТАВЯНЕТО /И ЗАХРАНВАНЕТО/ ПРЕЗ ПЕРКУТАННА ГАСТРОСТОМА  
ПОД ЕНДОСКОПСКИ КОНТРОЛ. 

База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика 

Ръководител на курса: проф. д-р Д. Таков, дм 

Технически отговорник: ст. м.с. Е. Манолова 

Анотация: Целта на курса е придобиване на практически умения за поставянето на 
перкутанна гастростома /и последващото ентерално хранене през стомата/. 
Предназначен е за професионалисти по здравни грижи. 

Време за провеждане: 26.11.2018г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 32 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

23. ТЕМА НА КУРСА: РАБОТА НА ЕНДОСКОПСКАТА СЕСТРА ПРИ 
АСИСТИРАНЕТО НА ИНВАНЗИВНИ ЕНДОСКОПСКИ МАНИПУЛАЦИИ В 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика 

Ръководител на курса: проф. д-р Д. Таков, дм 

Технически отговорник: ст. м.с. Е. Манолова 

Анотация: Целта на курса е придобиване на практически умения при асистирането в 
инванзивните манипулации на гастроинтестиналния тракт. Предназначен е за 
професионалисти по здравни грижи. 

Време за провеждане: 04.02.2019г. 
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Продължителност: 5 учебни дни, 32 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

24.  ТЕМА НА КУРСА: РОЛЯ НА ЕНДОСКОПСКАТА СЕСТРА ПРИ 
ДИАГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ МАНИПУЛАЦИИ НА ЖЛЪЧНО-
ПАНКРЕАТИЧНИТЕ ПЪТИЩА /ERCP, ПЕРКУТАНЕН ДРЕНАЖ/. 

База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика 

Ръководител на курса: проф. д-р К. Кацаров, дмн 

Технически отговорник: ст. м.с. Е. Манолова 

Анотация: Целта на курса е придобиване на практически умения при асистиране на 
ERCP, перкутанен дренаж. Предназначен е за професионалисти по здравни грижи, 
работещи в гастроентерологични клиники. 

Време за провеждане: 18.03.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 32 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

V.КАТЕДРА „КАРДИОЛОГИЯ, ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ И  
СПЕШНА ТЕРАПИЯ” 

25. ТЕМА НА КУРСА: ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕКГ И ОСНОВНИ 
ЕКГ – ДИАГНОЗИ. 

База за провеждане: Отделение „Спешна медицинска помощ” 

Ръководител на обучението: д-р Н. Григоров, дм 

Технически отговорник: м.с. Д. Иванова 

Анотация: Курс, предназначен за специалисти по здравни грижи. Целта на курса е 
придобиване на практически умения за техническо изпълнение на ЕКГ и запознаване с 
най–основните правила за разчитането й. 

Начало на обучението: 22.10.2018г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

26.  ТЕМА НА КУРСА: КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ. 

База за провеждане: Отделение „Спешна медицинска помощ” 

Ръководител на обучението: д-р Н. Григоров, дм 

Технически отговорник: ст. м.с. С. Неделчева 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. Целта на 
обучението е придобиване на познания за провеждането на кардиопулмонална 
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ресусцитация и ролята на професионалистите по здравни грижи в оказването на спешна 
медицинска помощ. 

Начало на обучението: 05.11.2018г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

27. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯТА. 

База за провеждане: Клиника „Спешна терапия” 

Ръководител на обучението: подп. д-р Р. Иванов 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 15.04.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

28.  ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Клиника „Спешна терапия” 

Ръководител на обучението: д-р Хр. Маринов 

Технически отговорник: д-р Гатева 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 03.06.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

29. ТЕМА НА КУРСА: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ СПЕШНИ 
СЪСТОЯНИЯ В КАРДИОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Клиника „Кардиология” 

Ръководител на обучението:  д-р Т. Илиева-Вълова 

Технически отговорник: ст. м.с. А. Кръстева 

Анотация:  Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 13.03.2019г.  

Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа 

30. ТЕМА НА КУРСА: ЕКГ- ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ. 

База за провеждане: Клиника „Кардиология” 

Ръководител на обучението:  д-р Т. Илиева-Вълова 
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Технически отговорник: ст. м.с. А. Кръстева 

Анотация:  Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 10.10.2018г.  

Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа 

VI.КАТЕДРА „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ИМУНОЛОГИЯ” 
31.  ТЕМА НА КУРСА: ГЕНОМНА ДИАГНОСТИКА НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ. 

База за провеждане: Лаборатория „Цитогенетика и молекулярна биология” 

Ръководител на обучението: доц. д-р Л. Митев, дм 

Технически отговорник: Л. Грахльова 

Анотация: Курсът е предназначен за медицински сестри и медицински лаборанти. Има 
за цел да запознаване с етапите и възможностите на геномния анализ, както и 
клиничната интерпретация на геномните находки при онкологичните заболявания 

Начало на обучението: 26.03.2019г.  

Продължителност: 3 учебни дни, 25 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-7 

32.  ТЕМА НА КУРСА: ИМУНОМЕДИИРАНИ БОЛЕСТИ - НОВОСТИ. 

База за провеждане: Лаборатория „Клинична имунология” 

Ръководител на обучението: доц. д-р Д. Попова, дм 

Технически отговорник: м. лаб. С. Стоева 

Анотация: Курсът е предназначен за дипломирани професионалисти по здравни грижи 
– медицински лаборанти, сестри, акушерки без ограничения в трудовия им стаж или 
специалността. 

Начало на обучението: 06.03.2019г.  

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: до 10 

VII.КАТЕДРА „НЕРВНИ БОЛЕСТИ, НЕВРОХИРУРГИЯ И 
ПСИХИАТРИЯ” 

33.  ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА 
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ПОДХОДИ В ПСИХИАТРИЧНАТА 
ПРАКТИКА. 

База за провеждане: Клиника „Психиатрия” 
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Ръководител на обучението: полк. доц. д-р Т. Дончев, дм 

Технически отговорник: подп. д-р Д. Дилков 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 08.10.2018г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 7 

34. ТЕМА НА КУРСА: ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНО-СЪДОВИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ – ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТА И ПОСТОПЕРАТИВНИ ГРИЖИ.  

База за провеждане: Клиника „Неврохирургия” 

Ръководител на обучението: д-р Ив. Тодоров  

Технически сътрудник: м.с. М. Николова  

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи с интереси в 
областта на неврохирургията и неврологията. Има за цел да запознае с основните 
принципи на лечение (оперативно и ендоваскуларно) на мозъчно-съдовите аневризми и 
артериовенозни малформации и проблемите при пациенти със субарахноиден 
кръвоизлив. Подготовка и постоперативни грижи за пациент, подлежащ на 
ендоваскуларно лечение. 

Начало на обучението: 14.11.2018г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-5 

35.  ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ НА ОБРАЗНО-ВОДЕНИТЕ 
НЕВРОХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ.  

База за провеждане: Клиника „Неврохирургия” 

Ръководител на обучението: д-р Ив. Тодоров  

Технически сътрудник: м.с. Д. Шапкова  

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи 
предварително минали операционен курс. Запознаване с особеностите на образно-
водените неврохирургични интервенции и специфичния инструментариум. 
Практически упражнения с невронавигационните системи Vector Vision 2 и Sonowand 
Invite и сета за невроендоскопски интервенции. 

Начало на обучението: 05.12.2018г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-5 
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36.  ТЕМА НА КУРСА: РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ 
СПЕШНИТЕ НЕВРОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ.  

База за провеждане: Клиника „Нервни болести” 

Ръководител на обучението: полк. проф. Кр. Генов, дмн  

Технически сътрудник: ст. л-т М. Димитрова  

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи – запознаване 
със специалните знания и умения на медицинските сестри при спешните неврологични 
състояния. 

Начало на обучението: 23.01.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: 5 

37.  ТЕМА НА КУРСА: ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В 
НЕВРОЛОГИЯТА- РОЛЯ НА СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ.  

База за провеждане: Клиника „Функционална диагностика на нервната система” 

Ръководител на обучението: проф. Ек. Титянова, дмн  

Технически сътрудник: ст. м.с. Кр. Зарева 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни от националната 
здравна мрежа. 

Начало на обучението: 01.04.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-10 

VIII.КАТЕДРА „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА” 
38. ТЕМА НА КУРСА: МАМОГРАФИЯ. 

База за провеждане: Катедра „Образна диагностика” 

Ръководител на обучението: д-р А. Илийн 

Технически отговорник: ст. лаб. Н. Бонинска 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по „Образна 
диагностика” и рентгенови лаборанти.  

Начало на обучението: 18.02.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5  
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IX. КАТЕДРА „ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И 
РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ” 
39. ТЕМА НА КУРСА: ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ С ОГНЕСТРЕЛНИ 
НАРАНЯВАНИЯ.  

База за провеждане: Кaтедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна 
хирургия” 

Ръководител на обучението: проф. Н. Цачев, дм 

Технически отговорник: ст. м.с. М. Кралева 

Анотация: Курсът е предназначен за специалистите по здравни грижи.  

Начало на обучението: 05.11.2018г.  

Продължителност: 3 учебни дни 

Брой курсисти: 5 

40. ТЕМА НА КУРСА: АРТРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА КОЛЯННА И 
РАМЕННА СТАВА.  
База за провеждане: Клиника „Артроскопска травматология” 

Ръководител на обучението: д-р Вл. Стефанов, дм 

Технически отговорник: ст. м.с. Н. Христова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалист по здравни грижи. Целта на курса 
е запознаване с артроскопския инструментариум, асистенция в артроскопската 
хирургия, подготовка за операция на пациентите и следоперативни грижи.  

Начало на обучението: 08.10.2018г.  

Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа 

Брой курсисти: 5 

X.КАТЕДРА „ОЧНИ БОЛЕСТИ, УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ 
БОЛЕСТИ И ОРАЛНА ХИРУРГИЯ” 
41. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В 
ОФТАЛМОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Клиника „Очни болести” 

Ръководител на обучението: проф. Л. Войнов, дм и д-р Хр. Видинова 

Технически отговорник: ст. м.с. В. Бабулкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 18.02.2019г. 



20 
 

Продължителност: 5 учебни дни 

Брой курсисти: 5 

42. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ГЛАУКОМА. 

База за провеждане: Клиника „Очни болести” 

Ръководител на обучението: проф. Л. Войнов, дм и д-р Хр. Видинова 

Технически отговорник: ст. м.с. В. Бабулкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 11.03.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни 

Брой курсисти: 5 

43. ТЕМА НА КУРСА: ПРИНЦИПИ НА КЛИНИЧНАТА РЕФРАКЦИЯ- 
МИОПИЯ, ХИПЕРМЕТРОПИЯ, АСТИГМАТИЗЪМ. 

База за провеждане: Клиника „Очни болести” 

Ръководител на обучението: проф. Л. Войнов, дм и д-р Хр. Видинова 

Технически отговорник: ст. м.с. В. Бабулкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 13.05.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни 

44. ТЕМА НА КУРСА: ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Клиника „Ушни, носни и гърлени болести” 

Ръководител на обучението: д-р К. Славкова, дм 

Технически отговорник: ст. м.с. М. Василева 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 11.02.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: 5 

45. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Клиника „Ушни, носни и гърлени болести” 

Ръководител на обучението: д-р Г. Кукушев, дм 
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Технически отговорник: ст. м.с. М. Василева 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 11.03.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

XI.КАТЕДРА „ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И ДЕРМАТОЛОГИЯ” 
46. ТЕМА НА КУРСА: ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КОЖАТА.  

База за провеждане: Отделение „Кожни и венерически болести” 

Ръководител на обучението: д-р Кръстева  

Технически отговорник: д-р Стойкова 

Анотация: Курсът е насочен към професионалисти по здравни грижи и включва 
основни познания за протичането на инфекциозните заболявания на кожата и 
практически подходи за тяхното овладяване.  

Начало на обучението: 04.02.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-15 

XII.КАТЕДРА „ТОКСИКОЛОГИЯ” 

47. ТЕМА НА КУРСА: ИНТОКСИКАЦИИ С АЛКОХОЛИ И 
ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА. ДИЗАЙНЕРСКИ ДРОГИ. 

База на провеждане: Клиника „Спешна токсикология” 

Ръководител на обучението: проф. К. Канев, дмн 

Технически отговорник: гл. ас. д-р Л. Нейкова-Василева, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи от военните 
формирования и цивилната здравна система, от ЦСМП и има за цел да запознае 
курсистите със съвременните терапевтични подходи при тези отравяния и с основните 
аспекти на нелегалния пазар на дрога. 

Начало на обучението: 29.10.2018г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 
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48. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ С НАТУРОГЕНЕН 
ПРОИЗХОД (ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ. ОТРАВЯНИЯ С ВИСШИ РАСТЕНИЯ. 
УХАПВАНИЯ ОТ ОТРОВНИ ЗМИИ). 

База на провеждане: Клиника „Спешна токсикология” 

Ръководител на обучението: проф. К. Канев, дмн 

Технически отговорник: гл. ас. д-р Л. Нейкова-Василева, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи, лаборанти и има за 
цел повишаване теоретичната и практическа квалификация на курсистите. 

Начало на обучението: 25.03.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

XIII.КАТЕДРА „УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ” 

49. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД 
ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА УРОЛИТИАЗА. 

База за провеждане: Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Ил. Салтиров, дмн  

Технически отговорник: ст. м.с. Зл. Стаматова 

Анотация: Курса е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 
Следоперативни грижи при пациенти след ендоурологично лечение на конкременти в 
бъбрека и уретера. 

Начало на обучението: 15.10.2018г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

50. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД 
ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДОЛЕН УРИНАРЕН 
ТРАКТ. 

База за провеждане: Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Ил. Салтиров, дмн  

Технически отговорник: ст. м.с. Зл. Стаматова 

Анотация: Курса е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 
Следоперативни грижи при пациенти след ендоурологично лечение на доброкачествена 
простатна хиперплазия, стриктури на уретрата и неинвазивен карцином на пикочния 
мехур. 

Начало на обучението: 19.11.2018г. 
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Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

51.  ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД РАДИКАЛНА 
ПРОСТАТЕКТОМИЯ И ЦИСТОПРОСТАТЕКТОМИЯ. 

База за провеждане: Клиника „Обща урология” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Ил. Салтиров, дмн, проф. д-р С. Николов, дм 

Технически отговорник: ст. м.с. Е. Петкова 

Анотация: Курса е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 
Следоперативни грижи при пациенти след радикална простатектомия и радикална 
цистектомия с дервация на урината. 

Начало на обучението: 11.02.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

52.  ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД ОТВОРЕНИ 
БЪБРЕЧНИ ОПЕРАЦИИ. 

База за провеждане: Клиника „Обща урология” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Ил. Салтиров, дмн, проф. д-р С. Николов, дм 

Технически отговорник: ст. м.с. Е. Петкова 

Анотация: Курса е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 
Следоперативни грижи при пациенти след след радикална нефректомия, 
нефроуретеректомия и органосъхраняващи операции на бъбрека. 

Начало на обучението: 11.03.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

XIV.КАТЕДРА „ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА” 

53.  ТЕМА НА КУРСА: АПРОБИРАНИ АЛГОРИТМИ ЗА 
ФИЗИОРЕХАБИЛИТАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ФРАКТУРА НА 
ДИСТАЛЕН РАДИУС И УСЛОЖНЕНИЯТА Й – АЛГОНЕВРОДИСТРОФИЯ И 
СИНДРОМ НА КАРПАЛНИЯ КАНАЛ. 

База за провеждане: Катедра „Физикална и рехабилитационна медицина“ 

Ръководител на обучението: доц. Хр. Миланова, дм 

Технически отговорник: д-р Георгиева 
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари с призната специалност „Физикална и 
рехабилитационна медицина“; професионалисти по здравни грижи – кинезитерапевти, 
мед. Рехабилитатори – ерготерапевти, рехабилитатори. Целта на обучението е да се 
запознаят курсистите със съвременните постулати в етиопатогенезата, физикалното и 
рехабилитационно лечение при фрактура на дистален радиус и нейните най-чести 
усложнения. 

Начало на обучението: 26.03.2019г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

54.  ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ ПРИ БОЛЕСТТА НА 
БЕХТЕРЕВ. 

База за провеждане: Катедра „Физикална и рехабилитационна медицина“ 

Ръководител на обучението: проф. Тр. Троев, дмн 

Технически отговорник: д-р М. Георгиева 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари – специалисти по физикална медицина, 
специалисти по ревматология; професионалисти по здравни грижи - кинезитерапевти, 
мед.рехабилитатори-ерготерапевти, рехабилитатори. Разглеждат се всички съвременни 
както етио-патогенетични въпроси, така също и съвременните кинезиологични методи 
за лечение на болестта на Бехтерев, вкл. и приложението на преформираните и балнео 
фактори. 

Начало на обучението: 05.11.2018г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-6 

55.  ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИТЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СЪБИТИЯ С МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ. 

База за провеждане: Катедра „Физикална и рехабилитационна медицина“ 

Ръководител на обучението: доц. д-р Л. Веселинова, дм 

Технически отговорник: Ек. Иванова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 10.04.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-6 
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XV.КАТЕДРА „ХЕМАТОЛОГИЯ, ОНКОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И 
РАДИОБИОЛОГИЯ” 

56.  ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ В 
РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА 
ОРГАНИЗМА ОТ ОБЛЪЧВАНЕ С ЙОНИЗИРАЩА РАДИАЦИЯ. ЗАЩИТА ОТ 
АЛФА, БЕТА И ГАМА ЛЪЧЕНИЕ. 

База за провеждане: Научноизследователска лаборатория по радиационна защита 
на КХМОРЗРБНМ към ВМА-София 

Ръководител на обучението: проф. д-р М. Аляков, дм 

Технически отговорник: доц. д-р В. Рангелов 

Анотация: Курсът е предназначен за рентгенови лаборанти, медицински лаборанти и 
медицински сестри работещи в системата на здравеопазването, Гражданска защита, 
ВМОБР, функционалните групи по аварийна готовност, военните формирования на БА  
и специалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 07.11.2018г. и 13.03.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум – 7 

57.  ТЕМА НА КУРСА: ЛЕКАРСТВЕНО ПРОТИВОТУМОРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 
БОЛНИ СЪС СОЛИДНИ ТУМОРИ – ПЪРВА ЧАСТ – НАЙ-ЧЕСТИ ТУМОРНИ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ. 

База за провеждане: Клиника „Медицинска онкогия” 

Ръководител на обучението: доц. д-р Ж. Михайлова, дм 

Технически отговорник: д-р В. Петрова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. Теoретична 
основа на лекарственото противотуморно лечение при болни с различни туморни 
локализации. Разглеждат се принципите и настоящите стандарти на лечение 
/химиотерапия, хормонотерапия, таргетна терапия, имунотерапия/ при болни със 
слоидни тумори. 

Начало на обучението: 08.04.2019г.  

Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум – 10 

58.  ТЕМА НА КУРСА: ЛЕКАРСТВЕНО ПРОТИВОТУМОРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 
БОЛНИ СЪС СОЛИДНИ ТУМОРИ – ВТОРА ЧАСТ – РЕДКИ ТУМОРНИ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ. 

База за провеждане: Клиника „Медицинска онкогия” 

Ръководител на обучението: доц. д-р Ж. Михайлова, дм 
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Технически отговорник: д-р В. Петрова 

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи. Теoретична основа 
на лекарственото противотуморно лечение при болни с редки туморни локализации. 
Разглеждат се принципите и настоящите стандарти на лечение /химиотерапия, 
хормонотерапия, таргетна терапия, имунотерапия/ при болни със солидни тумори. 

Начало на обучението: 15.04.2019г.  

Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум – 10 

59.  ТЕМА НА КУРСА: ВЗЕМАНЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНЕ И 
ТРАНСПОРТ НА КРЪВНИ ПРОБИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА 
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ. ПОПЪЛВАНЕ НА 
ПРИДРУЖАВАЩА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

База за провеждане: Център по трансфузионна хематология 

Ръководител на обучението: д-р А. Гущерова, д-р Е. Грънчарова 

Технически отговорник: инж. Гъргаров 

Анотация: Курсът е предназначен за магистри и бакалаври по здравни грижи, работещи 
в лечебни заведения за болнична помощ. Има за цел да запознае медицинските 
специалисти със задължителните изисквания при вземане и етикетиране на кръвна 
проба, предназначена за имунохематологична диагностика и/или за 
претрансфузионните лабораторни тестове; правилна идентификация на пациента; 
коректно попълване на придружаващата документация; временно съхранение на проби 
в клиничната структура; транспорт на епруветка и съпроводителни фишове до ЦТХ 
(ЛТХ); критерии за отхвърляне на кръвни проби и процедурите за корекция. 

Начало на обучението: 25.03.2019г.  

Продължителност: 1 учебен ден, 4 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум – 10 

60.  ТЕМА НА КУРСА: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ 
ГРИЖИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ ОТ ЕКСПЕДИЦИЯ НА ЦТХ (ЛТХ) НА КРЪВНИ 
СЪСТАВКИ ЗА КЛИНИЧНА УПОТРЕБА И ТРАНСПОРТ. ВРЕМЕННО 
СЪХРАНЕНИЕ В КЛИНИЧНАТА СТРУКТУРА И ПОДГОТОВКА НА 
КРЪВНИТЕ СЪСТАВКИ ЗА ПРЕЛИВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА ИМ. 

База за провеждане: Център по трансфузионна хематология 

Ръководител на обучението: д-р П. Минчева, д-р Г. Генова 

Технически отговорник: инж. Гъргаров 

Анотация: Курсът е предназначен за магистри и бакалаври по здравни грижи, работещи 
в лечебни заведения за болнична помощ. Има за цел да запознае медицинските 
специалисти със задължителните изисквания при получаване на експедиция на ЦТХ 
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(ЛТХ), транспорт и временно съхранение в клиничните структури на кръвните 
съставки, както и техническите изисквания при подготовка за хемотрансфузия. 

Начало на обучението: 15.04.2019г.  

Продължителност: 1 учебен ден, 4 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум – 10 

61.  ТЕМА НА КУРСА: КРЪВОДАРЯВАНЕ – ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ В 
ПЛАСТМАСОВИ САКОВЕ. 

База за провеждане: Център по трансфузионна хематология 

Ръководител на обучението: д-р П. Каменова, д-р Е. Грънчарова 

Технически отговорник: инж. Гъргаров 

Анотация: Курсът е предназначен за магистри и бакалаври по здравни грижи -
медицински сестри, работещи в ЦТХ. Има за цел да запознае медицинските 
специалисти с различните видове пластмасови сакове за кръвовземане, подготовка на 
полето за венепункция и боравенето с биомиксер за кръвни сакове и автоматичен силър 
за запечатване на тръбичките на саковете. 

Начало на обучението: 22.04.2019г.  

Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум – 2 

62.  ТЕМА НА КУРСА: ПОЛУЧАВАНЕ НА КРЪВНИ СЪСТАВКИ ОТ 
ЕДИНИЦА ЦЯЛА КРЪВ. 

База за провеждане: Център по трансфузионна хематология 

Ръководител на обучението: д-р Кр. Терзиева, д-р Е. Грънчарова 

Технически отговорник: инж. Гъргаров 

Анотация: Курсът е предназначен за магистри и бакалаври по здравни грижи, работещи 
в ЦТХ и ОТХ, както и лечебни заведения за болнична помощ. Има за цел да запознае 
медицинските специалисти с техниката за получаване на кръвни съставки – 
еритроцитен, тромбоцитен концентрат и плазма от единица цяла кръв. 

Начало на обучението: 15.05.2019г.  

Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум – 2 

63.  ТЕМА НА КУРСА: ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ В 
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНАТА ДИАГНОСТИКА. 

База за провеждане: „Център по трансфузионна хематология” 

Ръководител на обучението: д-р П. Минчева, д-р Н. Машарова 
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Технически отговорник: инж. Гъргаров 

Анотация: Курсът е предназначен за магистри и бакалаври по здравни грижи, работещи 
в ЦТХ и ОТХ и медико-диагностични лаборатории. Има за цел даде теоретични и 
практически познания на медицинските специалисти за основните лабораторни методи 
и техники, използвани в имунохематологичната диагностика на донори и реципиенти 
на кръв и кръвни съставки. 

Начало на обучението: 20.05.2019г.  

Продължителност: 10 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум – 4 

64.  ТЕМА НА КУРСА: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДАРЕНАТА КРЪВ ЗА 
ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ЧРЕЗ ИМУНОЕНЗИМНИ МЕТОДИ. 

База за провеждане: „Център по трансфузионна хематология” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Р. Попов, дм, д-р А. Гущерова 

Технически отговорник: инж. Гъргаров 

Анотация: Курсът е предназначен за магистри и бакалаври по здравни грижи, работещи 
в ЦТХ. Има за цел даде теоретични и практически познания на медицинските 
специалисти диагностиката на дарената кръв за трансмисивни инфекции чрез 
имуноензимни методи. 

Начало на обучението: 01.10.2018г.  

Продължителност: 5 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум – 4 

65. ТЕМА НА КУРСА: БЪРЗИ МЕТОДИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 
ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА ТУЛАРЕМИЯ И АНТРАКС. 

База за провеждане: НИЦ по радиологична, биологична и химическа защита 

Ръководител на обучението: полк. доц. К. Маринов, дм 

Технически отговорник: Б. Григорова 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, ветеринари и биолози.  

Начало на обучението: 07.05.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 12 академични часа   

Брой курсисти: минимум-1, максимум-3 
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XVI.КАТЕДРА „ХИРУРГИЯ” 

66.  ТЕМА НА КУРСА: ЛАПАРОСКОПСКА АПАРАТУРА И 
ИНСТРУМЕНТАРИУМ. 

База за провеждане: Клиника „Ендоскопска, ендокринна хирургия и 
колопроктология”. 

Ръководител на курса: полк. доц. Пл. Иванов, дм            

Технически отговорник: ст. м.с. Р. Велкова/ м.с. В. Илиева 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 
Лапароскопската хирургия е бързоразвиваща се и усъвършенствуваща се наука, която 
чрез малки инцизии и специфични инструменти и апаратура могат да се извършват 
големи интервенции в коремната кухина. Технологичното усъвършенстване на 
лапароскопската апаратура и инструментариум е непрекъснат процес, подпомогнат с 
участирто на компютърен дизаин. Това задължава персонала отлично да познава, 
борави и съхранява лапароскопската апаратура и инструментариум, посредством 
задълбочаване на знанията си. 

Начало на обучението: 22.10.2018г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 5 

67.  ТЕМА НА КУРСА: ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЕНОЗНАТА СИСТЕМА. 

База за провеждане: Клиника „Съдова хирургия” 

Ръководител на курса: проф. К. Гиров, дм            

Технически отговорник: м-р д-р М. Цеков 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. (Медицински 
сестри от системата на МО и цивилни болници). 

Начало на обучението: 06.02.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 19 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-15 

68. ТЕМА НА КУРСА: ГРИЖА ЗА СТОМИРАНИ БОЛНИ.  

База за провеждане: Клиника „Коремна хирургия” 

Ръководител на обучението: доц. К. Кьосев, дм 

Технически отговорник: м.с. К. Недялкова  

Анотация: Повишаване квалификацията на медицинските сестри от поделенията на БА 
и цивилната мрежа в областта на грижите за стомирани болни. 

Начало на обучението: 15.10.2018г. 
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Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

69. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНА МЕДИЦИНА. 

База за провеждане: Клиника „Коремна хирургия” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Ев. Белоконски, дмн 

Технически отговорник: ст. л-т д-р С. Емин 

Анотация: Повишаване квалификацията на медицинските сестри от поделенията на БА 
и цивилната мрежа в областта на спешните състояния. 

Начало на обучението: 04.02.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

70. ТЕМА НА КУРСА: ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ НА МАТКАТА. 

База за провеждане: Клиника „Обща и онкологична гинекология” 

Ръководител на обучението: проф. д-р Ст. Ковачев, дмн 

Технически отговорник: ст. акушерка Хр. Симеонова 

Анотация: Предназначен за акушерки и медицински сестри.  

Начало на обучението: 05.03.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: 3 

XVII.ДЕПАРТАМЕНТ „ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА И 
ОСИГУРЯВАНЕ” 
71.  ТЕМА НА КУРСА: БОЛНИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ. 

База за провеждане: Катедра „Военна медицина” 

Ръководител на обучението: гл. ас. д-р Александров, дм 

Технически отговорник: гл. ас. Ив. Алексиева, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за главни медицински сестри, старши медицински 
сестри, медицински сестри, за които се предвижда да бъдат назначени на длъжност 
главна /старша/ медицинска сестра, както и за други специалисти с висше медицинско 
образование /специалист, бакалавър, магистър/, които не са лекари и са назначени на 
работа във всички звена и нива на военното и гражданското здравеопазване.  

Начало на обучението: 22.10.2018г. и 25.02.2019г. 
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Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: до 10 

72. ТЕМА НА КУРСА: ЛЕЧЕБНО–ЕВАКУАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ 
ИНЦИДЕНТИ С МАСОВО ПОСТРАДАЛИ ОТ ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА. 

База на провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации” 

Ръководител на обучението: полк. доц. Д. Димов, дм 

Технически отговорник: ас. д-р В. Ламбова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи от военното и 
гражданското здравеопазване. Придобиват се знания по въздействието на основните 
поразяващи фактори при бедствия, умения по оказването на медицинска помощ и 
осъществяване на лечебно-евакуационното осигуряване (ЛЕО) на масово пострадали от 
токсични вещества 

Начало на обучението: 08.10.2018г. и 11.03.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-15 

73. ТЕМА НА КУРСА: ОБУЧЕНИЕ НА ИНСТРУКТОРИ ЗА ХИПОКСИЧНА 
БАРОКАМЕРА. 

База за провеждане: НПЦВМЕАММ 

Ръководител на обучението: проф. Л. Алексиев, дм 

Технически отговорник: д-р К. Ненов 

Анотация: Предназначен за военнослужещи и цивилни служители на летателни 
длъжности от Министерството на отбраната и Българската армия, дипломирани 
парамедици, парашутисти и парашутисти-спасители от Военновъздушните и 
Военноморските сили, санитарни инструктори от БА. Курсът е предназначен за 
обучение на инструктори за работа в хипоксична барокамера.  

Начало на обучението: 11.02.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: до 20 

XVIII.ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ 

74. ТЕМА НА КУРСА: ЕМОЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ РАБОТА С 
ПАЦИЕНТИ. 

База за провеждане: Лаборатория за психично здраве и превенция  

Ръководител на обучението: В. Донкина 
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Технически отговорник: ц.сл. Е. Георгиева 

Анотация: Курсът е предназначен за медицински персонал от структурите на ВМА. 
Има за цел да запознае участниците със спецификата на емоционалната грижа в 
комуникацията лекар/медицински специалист  - пациент и с подходящите начини за 
третиране на пациенти в специфични емоционални състояния. 

Начало на обучението: 07.11.2018г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум - 7, максимум – 15 

75. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ 
СТРЕС. 

База за провеждане: Лаборатория по психично здраве и превенция 

Ръководител на обучението: В. Донкина 

Технически отговорник: ц.сл. Е. Георгиева 

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи и има за цел да 
запознае участниците с цялостния спектър на медицинските и психологични аспекти, 
свързани с проявата на стресови реакции/разстройства, възникващи при кумулативен 
работен стрес и бърн-аут.  

Начало на обучението: 23.01.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 21 академични часа 

Брой курсисти: минимум - 12, максимум - 15 

XIX.МОДУЛНИ ВОЕННОМЕДИЦИНСКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

76. ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА НА 
НОВОНАЗНАЧЕНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. 

База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи 

Ръководител на курса: полк. доц. Ал. Парашкевов, дм            

Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д              

Технически сътрудник: гл. експерт Н. Симонова 

Анотация: За подготовка на новоназначени военнослужещи медицински сестри в 
медицинските пунктове на военни формирования от БА за изпълнение на служебни 
задължения по осигуряване на личния състав на територията на страната и на 
контингенти от БА и съюзнически страни, участващи в операции на НАТО и ЕС зад 
граница в съответствие с утвърдените според стандартите на НАТО съвременни 
принципи за третиране на бойната травма при лечението на пациенти в бойна 
обстановка, при самостоятелни и/или многонационални операции зад граница, при 
ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи. 

Начало на обучението: по заявка на КСВ 
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Продължителност: 30 учебни дни, 60 академични часа, практически стаж – 120 часа 

Брой курсисти: до 15 

77. ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА 
БОЙНИ САНИТАРИ. 

База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи  

Ръководител на курса: полк. доц. Ал. Парашкевов, дм            

Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д              

Технически сътрудник: гл. експерт Н. Симонова 

Анотация: За военнослужещи от БА без предварителна медицинска подготовка за 
придобиване на теоретични знания и практически умения за оказване на първа помощ и 
извършване на животоспасяващи дейности при различни видове травми и болестни 
състояния в полеви условия, правилно прилагане на способите за изнасяне на ранени и 
пострадали, товарене и разтоварване на и от санитарен или друг транспорт. 

Начало на обучението: по заявка на КСВ 

Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа 

Брой курсисти: до 15 

78. ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА 
СЛУЖИТЕЛИ ОТ НСО. 

База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи 

Ръководител на курса: полк. доц. Ал. Парашкевов, дм            

Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д              

Технически сътрудник: гл. експерт Н. Симонова 

Анотация: За служители от НСО за придобиване на теоретични знания и практически 
умения за оказване на първа помощ и прилагане на животоспасяващи дейности при 
различни видове травми и болестни състояния до пристигането на медицински екипи. 

Начало на обучението: по заявка на НСО 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: до 15 

79.  ТЕМА НА КУРСА: ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА 
СЛУЖИТЕЛИ ОТ “ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” ЗА УЧАСТИЕ В МИСИИ  ЗА 
ПОДДЪРЖАНЕ НА СИГУРНОСТТА. 

База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи 

Ръководител на курса: полк. доц. Ал. Парашкевов, дм            

Отговорник: полк. о.р.  д-р Ал. Димитров, д              

Технически сътрудник: гл. експерт Н. Симонова 
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Анотация: За служители от “Военна полиция”, подготвяни  за изпълнение на задачи 
при поддържане на сигурността в хуманитарни мисии и мироопазващи операции зад 
граница за оказване на първа помощ под формата на само- и взаимопомощ при травми 
и остри заболявания в полеви условия до пристигането на медицински екипи. 

Начало на обучението: по заявка на Служба “Военна полиция” 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: до 15 

80. ТЕМА НА КУРСА: ВЪВЕЖДАЩ КУРС ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА 
МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ, 
УЧАСТВАЩИ  В ОПЕРАЦИИ ЗАД ГРАНИЦА. 

База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи   

Ръководител на курса: полк. доц. Ал. Парашкевов, дм            

Отговорник: полк. о.р.  д-р Ал. Димитров, д              

Технически сътрудник: гл. експерт Н. Симонова 

Анотация: За подготовка на лекари и медицински сестри от медицинските пунктове от 
военните формирования на Българската армия за осигуряване на наши и съюзнически 
военнослужещи при операции на НАТО и ЕС зад граница в съответствие с утвърдените 
според стандартите на НАТО съвременни принципи за третиране на бойната травма 
при лечението на пациенти в бойна обстановка, при самостоятелни и/или 
многонационални операции зад граница, при ликвидиране на последствията от 
бедствия, аварии и катастрофи. 

Начало на обучението: по заявка на КСВ 

Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа 

Брой курсисти: до 15 

81. ТЕМА НА КУРСА: ВЪВЕЖДАЩ КУРС НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКИПИ ЗА 
РАБОТА В ОПЕРАЦИИ ЗАД ГРАНИЦА. 

База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи  

Ръководител на курса: полк. доц. Ал. Парашкевов, дм            

Отговорник: полк. о.р.  д-р Ал. Димитров, д              

Технически сътрудник: гл. експерт Н. Симонова 

Анотация: За лекари и медицински сестри, формирани в екипи за осигуряване на 
военнослужещи от подразделенията на Българската армия и на военни контингенти от 
съюзнически страни при операции на НАТО и ЕС. Запознаване със съюзническата 
доктрина за медицинско осигуряване, защита от ЯХБА, сигурност, огнева и 
психологическа подготовка. 

Начало на обучението: 20 дни преди ротацията на екипите 
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Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа 

Брой курсисти: минимум- 4, максимум – 10 

82.  ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА МЕДИЦИНСКОТО 
ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ СИТУАЦИИ C ГОЛЯМ БРОЙ ПОСТРАДАЛИ 
(MASSCAL) В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. 

База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи  

Ръководител на курса: полк. доц. Ал. Парашкевов, дм            

Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д              

Технически сътрудник: гл. експерт Н. Симонова 

Анотация: За подготовка на лекари и професионалисти по здравни грижи от 
медицинските пунктове на Българската армия и цивилната здравна мрежа за адекватна 
реакция при възникване на бедствена  ситуация с голям брой пострадали в резултат от 
екстремни ситуации с природен или антропогенен произход, изискващи прилагането на 
специфичен подход при оказването на медицинска помощ в зоната на поражение. 

Начало на обучението: 13.05.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-4, максимум-12 

83. ТЕМА НА КУРСА: ТЕМА НА КУРСА: КУРС ЗА МЕДИЦИНСКИ 
СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РОЛЯ 1, ОСИГУРЯВАЩИ ВОЕННИ КОНТИНГЕНТИ В 
ОПЕРАЦИЯ ЗАД ГРАНИЦА В РЕПУБЛИКА МАЛИ. 

База за провеждане: Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи 

Ръководител на курса: полк. доц. Ал. Парашкевов, дм            

Отговорник: полк. о.р. д-р Ал. Димитров, д              

Технически сътрудник: гл. експерт Н. Симонова 

Анотация: За подготовка на кадрови и приети на служба в постоянния резерв на 
Българската армия лекари и медицински сестри за осигуряване на ниво медицински 
пункт Роля 1 на военните контингенти от съюзнически страни, участващи в операцията 
EUTM на ЕС и запознаване с конкретните параметри на ситуацията в Мали. 

Начало на обучението: 20 дни преди ротацията на екипите 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 4 
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XX.НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 
И ХИГИЕНА 

84.  ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ И ПРАКТИКИ ЗА 
ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НОЗОКОМИАЛНИ 
ИНФЕКЦИИ. 

База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена  

Ръководител на обучението: полк. доц. А. Галев, дм 

Технически отговорник: д-р В. Войнова 

Анотация: Целта на курса е да бъдат запознати участниците с принципите на 
превантивната дейност в болничните звена за ограничаване/елиминиране на 
възможността за въвеждане и разпространение на нозокомиални инфекции. Особено 
внимание ще бъде обърнато на техниките на поведение и изпълнение на медицински 
процедури – какво да се прави, как да се прави и какво да не се върши. Курсът е 
предназначен за лекари и медицински сестри. 

Начало на обучението: 13.03.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум - 6, максимум - 10 

85.  ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ПОЛОВО-
ПРЕДАВАНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. 

База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена  

Ръководител на обучението: полк. доц. А. Галев, дм 

Технически отговорник: д-р Р. Правова 

Анотация: Целта на курса е да бъдат запознати участниците с новостите в 
епидемиологията, клиниката на основните полово-предавани заболявания, както и с 
основните методи за превенцията и профилактиката им. Курсът е предназначен за 
лекари и медицински сестри. 

Начало на обучението: 16.01.2019г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-8 

XXI.ОПЕРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

86. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В 
ОПЕРАЦИОННИ. 

База за провеждане: „Операционен център”  

Ръководител на обучението: доц. д-р Хр. Лозанов, дм 
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Технически отговорник: ст. м.с Е. Аларгова 

Анотация: Курсът е предназначен за медицински сестри. 

Начало на обучението: първо число на всеки месец 

Продължителност: 20 учебни дни, 160 академични часа 

Брой курсисти: минимум - 1, максимум – 5 

XXII.ОТДЕЛ „МЕДИЦИНСКА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, И 
КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ” 

87. ТЕМА НА КУРСА: ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЦИ И РАБОТА С EXCEL. 

База за провеждане: Отдел „Медицинска и компютърна техника и комуникационни 
системи” 

Ръководител на обучението: инж. Г. Янчев, д 

Технически отговорник: ц. сл. С. Пешева 

Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването. 

Начало на обучението: 17.09.2018г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа  

Брой курсисти: минимум - 2, максимум - 6 

88. ТЕМА НА КУРСА: ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ В WORD. 

База за провеждане: Отдел „Медицинска и компютърна техника и комуникационни 
системи” 

Ръководител на обучението: инж. Г. Янчев, д  

Технически отговорник: ц. сл. С. Пешева 

Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването. 

Начало на обучението: 08.10.2018г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: минимум - 2, максимум - 6 

89. ТЕМА НА КУРСА: ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА НА ПРЕЗЕНТАЦИИ И 
ОБРАБОТКА С POWERPOINT. 

База за провеждане: Отдел „Медицинска и компютърна техника и комуникационни 
системи” 

Ръководител на обучението: доц. В. Васева, дм 

Технически отговорник: ц. сл. С. Пешева 
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Анотация: Курсът е предназначен за работещи в системата на здравеопазването. 

Начало на обучението: 22.10.2018г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: минимум - 2, максимум – 6 

90. ТЕМА НА КУРСА: ЗАПОЗНАВАНЕ И РАБОТА С БИС. 

База за провеждане: Отдел „Медицинска и компютърна техника и комуникационни 
системи” 

Ръководител на обучението: инж. Г. Янчев, д 

Технически отговорник: ц. сл. В. Костадинова 

Анотация: Курсът е предназначен за медицински сестри и лекари. 

Начало на обучението: 18.03.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: минимум - 5, максимум - 10 

XXIII.ОТДЕЛ „УЧЕБНА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ” 

91. ТЕМА НА КУРСА: КУРС ЗА ДОКТОРАНТИ. 

База за провеждане: Отдел „Учебна и научно-изследователска дейност” 

Ръководител на обучението: проф. Р. Попов, дм и доц. В. Васева, дм 

Технически отговорник: ц. сл. Л. Гигова 

Анотация: Курсиста да притежава образователна степен „магистър”. 

Начало на обучението: 29.10.2018г. и 28.01.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

92. ТЕМА НА КУРСА: ПОДГОТОВКА НА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ. 

База за провеждане: Отдел „Учебна и научно-изследователска дейност” 

Ръководител на обучението: проф. Р. Попов, дм и доц. В. Васева, дм 

Технически отговорник: ц. сл. Л. Гигова 

Анотация: Курсиста да притежава образователна степен „бакалавър” или  „магистър”. 

Начало на обучението: 19.11.2018г. и 11.03.2019г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 
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93. ТЕМА НА КУРСА: ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН 
ТРУД. 

База за провеждане: Отдел „Учебна и научно-изследователска дейност” 

Ръководител на обучението: проф. Р. Попов, дм и доц. В. Васева, дм 

Технически отговорник: ц. сл. Е. Пиронева 

Анотация: Курсиста да притежава образователна степен „магистър”. 

Начало на обучението: 03.12.2018г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 
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ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
Индивидуалното обучение във Военномедицинска академия е целогодишно по 
предварително одобрени заявки по образец № 2 по следните специалности:  

1. Авиационна медицина 
2. Акушерство и гинекология 
3. Анестезиология и интензивно лечение 
4. Вирусология 
5. Военна токсикология 
6. Военномедицинско планиране 
7. Военномедицинско снабдяване 
8. Вътрешни болести 
9. Гастроентерология 
10. Гръдна хирургия 
11. Ендокринология и болести на обмяната 
12. Инфекциозни болести 
13. Кардиология 
14. Клинична имунология 
15. Клинична лаборатория 
16. Клинична психология 
17. Клинична токсикология 
18. Клинична хематология 
19. Кожни и венерически болести 
20. Лабораторна имунология 
21. Медицина на бедствените ситуации 
22. Медицинска онкология 
23. Медицинска паразитология 
24. Микробиология 
25. Неврохирургия 
26. Нервни болести 
27. Нефрология 
28. Образна диагностика 
29. Обща клинична патология 
30. Орална хирургия 
31. Ортопедия и травматология 
32. Очни болести 
33. Пластична-възстановителна и естетична хирургия 
34. Пневмология и фтизиатрия 
35. Превантивна военна медицина 
36. Психиатрия 
37. Радиобиология 
38. Ревматология 
39. Социална медицина и здравен мениджмънт 
40. Спешна медицина 
41. Съдова хирургия 
42. Токсикология 
43. Трансфузионна хематология 
44. Ушно-носно- гърлени болести 
45. Урология 
46. Физикална и рехабилитационна медицина 
47. Хирургия 
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Образец № 2  

     
                          
 

З  А  Я  В  Л Е Н И Е 

(за професионалисти по здравни грижи) 

 
1. За обучение в КУРС №...............от план-разписанието на ВМА,                                  

НА ТЕМА………….................................................................................................................... 

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

считано от.........................20........г., с продължителност от …………………..учебни дни,  

в катедра /клиника/лаборатория/ отделение/............................................................................ 

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

2. Данни на кандидата: 

………………………………………………………………………........................................... 
/ звание, трите имена, академична длъжност, научна степен / 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

УИН.............................................................................................................................. 

/БАПЗГ/................................................................................................................................... 

Телефон за контакт……………………………………………………………………….…… 

Email:............................................................................................................................................ 

3. Месторабота:........................................................................................................................... 

Адрес:......................................................................................................................................... 

 Забележка: Заявление без попълнена и приложена декларация за лични данни няма да 
бъде приемана! 

 

 
………………………….                                  ………………………………..                                                       
 / дата /                                                                 /подпис на кандидата/ 
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            Образец № 3 
      

 

 

З  А  Я  В  Л Е Н И Е 

 

1. За ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:……………………….………………………………… 

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

считано от.........................20........г., с продължителност   от.….……………..учебни дни,    

в катедра /клиника/лаборатория/ отделение/ ........................................................................... 

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

2. Данни на кандидата: 

………………………………………………………………………........................................... 
/ звание, трите имена, академична длъжност, научна степен / 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

УИН............................................................................................................................. 

/Районна колегия на БЛС./......................................................................................................... 

Телефон за контакт…………………………………………………………………….……… 

Email:........................................................................................................................................... 

3. Месторабота:........................................................................................................................... 

Адрес:.......................................................................................................................................... 

Призната специалност:………………………………………………………………………..      

 Забележка: Заявление без попълнена и приложена декларация за лични данни няма да 
бъде приемана!          

             

 
………………………….                                  ………………………………..                                                       
 / дата /                                                                 /подпис на кандидата/  
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