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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, п.к. 1606, ул. „Г. Софийски” № 3, ВМА – София, служба „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. Одобрените за обучение кандидати се уведомяват по служебен път.  

4. При необходимост от отчисляване, включените в заповед служители 

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

ВМА – София. 

5. Висшите медицински и немедицински специалисти, работещи в структурата 

на Военномедицинска академия и МО не заплащат обучението си. 

    * В деня на започване на курса, участниците задължително се регистрират в служба 

„Учебна и научно-изследователска дейност“ на Военномедицинска академия – София и 

преминават начален инструктаж в служба „Човешки ресурси“ при длъжностно лице по 

БЗР. 

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. 
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      2. Висшите медицински и немедицински специалисти, извън структурата на 

МО, заплащат обучението си, както следва: 

- тематични курсове: 

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

 Немедицински специалисти- 10 лв./ учебен ден. 

- индивидуално обучение: 

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

 Немедицински специалисти – 15 лв. / учебен ден. 

* Таксите могат да претърпят промяна. 

 На завършилите тематични курсове и индивидуални обучения се издава 

„Удостоверение“. 

* В деня на започване на курса, участниците задължително се регистрират в служба 

„Учебна и научно-изследователска дейност“ на Военномедицинска академия – София и 

преминават начален инструктаж в служба „Човешки ресурси“ при длъжностно лице по 

БЗР. 
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ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО 

ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

I. КАТЕДРА „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“  

178. ТЕМА НА КУРСА: КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ.    

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ 

Ръководител на обучението: доц. д-р Е. Кържин, дм   

Технически отговорник: д-р Дж. Томова    

Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретична и практически 

познания за провеждането на кардиопулмонална ресусцитация и принципите на основна и 

авансирана поддръжка на живота. 

Начало на обучението: 12.10.2022 г.  

Продължителнот: 3 учебни дни, 24 академични часа  

Брой курсисти: минимум - 4, максимум- 10 

179. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕНТЕРАЛНОТО И 

ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ В ИНТЕНЗИВНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ 

Ръководител на обучението: д-р К. Пенкова   

Технически отговорник: д-р М. Попова 

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: 05.12.2022 г.   

Продължителнот: 3 учебни дни, 24 академични часа  

Брой курсисти: минимум- 4 

180.  ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ УМЕНИЯ: ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ 

УСТРОЙСТВА, УСТРОЙСТВА ЗА ПОДДРЪЖКА НА ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА. 

КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ. 

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ 

Ръководител на обучението: доц. д-р Е. Кържин, дм   

Технически отговорник: д-р Л. Кънчева 

Анотация: Медицинските специалисти да познават и боравят правилно с вензоните 

източници и средствата за осигуряване проходимост на дихателните пътища, както и да 
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познават основните принципи, залегнали в основата на кислородотерапията и 

използването на различните системи за доставка на кислород. 

Начало на обучението: 19.12.2022 г.  

Продължителнот: 3 учебни дни, 24 академични часа  

Брой курсисти: минимум- 4 

181. 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 обучението: проф. д-р Е. Одисеева, дм   

Технически отговорник: д-р В. Димов, д-р С. Асов   

Анотация: Медицинските специалисти да бъдат запознати с особеностите на анестезията и 

следоперативното лечение в чернодробната хирургия и чернодробна трансплантация, 

диагностициране на мозъчна смър и кондициониране на потенциален донор.  

Начало на обучението: 16.01.2023 г.  

Продължителнот: 5 учебни дни, 40 академични часа  

Брой курсисти: минимум - 4 

182. ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИЯ НА ОТДАЛЕЧЕНИ ЛОКАЦИИ.    

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ 

Ръководител на обучението: доц. д-р Е. Кържин, дм  

Технически отговорник: д-р И. Кирилова        

Анотация: Целта на курса е медицинските специалисти да се запознаят с особенностите на 

местата за анестезия извън операционната и с изискванията към анестезията, провеждана 

там – гастроентерология, психиатрия, МРТ, ангиографски зали и др.  

Начало на обучението: 26.01.2023 г.  

Продължителнот: 2 учебни дни, 16 академични часа  

Брой курсисти: минимум - 4 

183. ТЕМА НА КУРСА: АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.    

База за провеждане: Катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ 

Ръководител на обучението: доц. д-р Е. Кържин, дм   

Технически отговорник: д-р К. Пенкова,  д-р В. Димов 

Анотация: Медицинските специалисти от курса да придобият теоретични и практически 

познания за провеждането на анестезия и интензивно лечение.  

Начало на обучението: 30.03.2023 г.  
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Продължителнот: 20 учебни дни, 168 академични часа 

Брой курсисти: минимум - 5, максимум- 10 

II.  КАТЕДРА „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ЧЕРНОДРОБНО-

ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ“ 

184.  ТЕМА НА КУРСА: ПОДДЪРЖАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 

ЕНДОСКОПСКА АПАРАТУРА В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика 

Ръководител на обучението: 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: 24.10.2022 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 32 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

185.  ТЕМА НА КУРСА: РОЛЯ НА ЕНДОСКОПСКАТА СЕСТРА ПРИ 

ПОСТАВЯНЕТО НА ПЕРКУТАННА ГАСТРОСТОМА ПОД ЕНДОСКОПСКИ 

КОНТРОЛ. 

База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Кацаров, 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: 14.11.2022 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 32 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

186. 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 обучението: проф. д-р К. Кацаров, дмн 

Технически отговорник: д-р Ал. Кацаров, дм и 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 

ендоскопски кабинети. 
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Време за провеждане: 16.01.2023 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 32 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

187. ТЕМА НА КУРСА: СЛЕПИ И НАСОЧЕНИ БИОПСИИ НА ЧЕРНИЯТ ДРОБ И 

НА ПАНКРЕАСА. РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. 

База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика 

Ръководител на обучението: доц. д-р М. Симонова, дм 

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

Анотация: Целта на курса е запознаването на участниците с показанията, 

противопоказанията и алгоритъма на практическото приложение на манипулацията. 

Предназначен е за професионалисти по здравни грижи. 

Време за провеждане: 20.02.2023 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

188. ТЕМА НА КУРСА: РАБОТА НА ЕНДОСКОПСКАТА СЕСТРА ПРИ 

АСИСТИРАНЕТО НА ИНВАНЗИВНИ ЕНДОСКОПСКИ МАНИПУЛАЦИИ В 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Лаборатория по гастроентерологична диагностика 

Ръководител на обучението: 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: 20.03.2023 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 32 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум-5 

III. КАТЕДРА „ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, ПНЕВМОЛОГИЯ, ФТИЗИАТРИЯ, 

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА“ 

189.   ТЕМА НА КУРСА: ОСТЕОПОРОЗА – ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ. 

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

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

Технически отговорник: м-р доц. д-р Цв. Тотомирова, дм 

Анотация: Предназначен за специалисти по здравни грижи, работещи в различни 

клинични звена, лаборатории, поделения и др. Проблемът е актуален и заболяването е с 

голяма честота и значение в ежедневната практика.  
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Начало на обучението: 16.11.2022 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-8  

190. ТЕМА НА КУРСА: ХИПЕРТОНИИ, СВЪРЗАНИ С ЕНДОКРИННИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ  

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

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

Технически отговорник: д-р С. Пашкунова, дм 

Анотация: Предназначен за специалисти по здравни грижи, работещи в различни 

клинични звена, лаборатории, поделения и др. Проблемът е актуален, заболяването е с 

голяма честота и значение в ежедневната практика.  

Начало на обучението: 14.12.2022 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-8  

191. ТЕМА НА КУРСА: РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И 

ЕНДОКРИННИ ПРИЧИНИ НА ИНФЕРТИЛИТЕТА. ЕНДОКРИННИ ПРОМЕНИ 

НА ПЕРИМЕНОПАУЗАЛНИЯ ПЕРИОД. 

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

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

Технически отговорник: м-р доц. д-р Цв. Тотомирова, дм 

Анотация: Предназначен за специалисти по здравни грижи, работещи в различни 

клинични звена, лаборатории, поделения и др. Проблемът е актуален и заболяването е с 

голяма честота и значение в ежедневната практика.  

Начало на обучението: 22.02.2023 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-8  

192. ТЕМА НА КУРСА:  ЗАБОЛЯВАНИЯ  НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА – 

ДИАГНОСТИКА И ПОВЕДЕНИЕ. 

База за провеждане: Клиника „Гръдна хирургия“ 

Ръководител на обучението: проф. д-р Г. Байчев, дм  

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

Анотация: Курсът е предназначен за медицинските пециалисти по здравни грижи. Ще 

бъдат разгледани основните симптоми, възможностите на образната диагностика и 

съвременната лечебна тактика при доброкачествените заболявания на гърдата и 

карцинома на млечната жлеза. Особено внимание ще се обърне на поведението на 

високорисковите пациентки. 

Начало на обучението: 04.10.2022 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 
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Брой курсисти: до 12 

IV. КАТЕДРА „КАРДИОЛОГИЯ, ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ И 

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ“ 

193.  ТЕМА НА КУРСА: ЕКГ - ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ. 

База за провеждане: Клиника „Кардиология“ 

Ръководител на обучението: полк. проф. И. Даскалов, дм 

Технически отговорник: гл. ас. д-р Т. Вълова, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за медицински сестри. Основната цел е запознаването 

им с основите на ЕКГ, за да бъдат в помощ на лекарите при мониторирането на пациенти, 

особено в интензивните и реанимационните отделения, когато диагностицирането на 

остри ритъмно-проводни, исхемични и други ЕКГ-нарушения е от ключово значение за 

незабавното информиране на лекаря и своевременно прилагане на адекватна 

медикаментозна или инвазивна терапия. 

Начало на обучението: 28.09.2022 г.  

Продължителност: 3 учебни дни, 6 академични часа 

Брой курсисти: минимум-4, максимум-8 

194. ТЕМА НА КУРСА: ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКАТА 

СЕСТРА В КИТ. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия“ 

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

Технически отговорник: ст. м. с. Р. Янкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 24.10.2022 г.  

Продължителност: 4 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 4 

195. ТЕМА НА КУРСА: ВИЗИТАЦИЯ В КИТ – СЕСТРИНСКА ВИЗИТАЦИЯ ПРИ 

ПРЕДАВАНЕ НА ДЕЖУРСТВО, ВИЗИТАЦИЯ СЪС СТАРШАТА СЕСТРА, 

ВИЗИТАЦИЯ С ЛЕКАРИТЕ. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия“ 

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

Технически отговорник: ст. м. с. Р. Янкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 31.10.2022 г.  

Продължителност: 4 учебни дни, 20 академични часа 
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Брой курсисти: 4 

196. ТЕМА НА КУРСА: ПРАВИЛА ЗА АСЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА В 

ИНТЕНЗИВНА КЛИНИКА. ТОАЛЕТ НА ПАЦИЕНТИ В БЕЗПОМОЩНО 

СЪСТОЯНИЕ /НА БЕЛОДРОБНА ВЕНТИЛАЦИЯ/. ТОАЛЕТ ПРОТИВ 

ДЕКУБИТУС. ТОАЛЕТ НА УСТА, УШИ, НОС, ГЕНИТАЛИИ И ДР. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия“ 

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

Технически отговорник: ст. м. с. Р. Янкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 07.11.2022 г.  

Продължителност: 4 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 4 

197.  ТЕМА НА КУРСА: МОНИТОРИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ В КИТ. РАБОТА НА 

МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА С ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР, ОБДИШВАЩ АПАРАТ , 

ПЕЙС МЕЙКЪР И ДРУГИ АПАРАТИ В РЕАНИМАЦИОННА КЛИНИКА. РОЛЯТА 

НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ И 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЕАНИМАЦИОННАТА АПАРАТУРА. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия“ 

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

Технически отговорник: ст. м. с. Р. Янкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 14.11.2022 г.  

Продължителност: 4 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 4 

198. ТЕМА НА КУРСА: ЕКГ – НОРМА И ПАТОЛОГИЯ. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия“ 

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

Технически отговорник: ст. м. с. Р. Янкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 21.11.2022 г.  

Продължителност: 4 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 4 

199. ТЕМА НА КУРСА: КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ – 

ПРИНЦИПИ. РОЛЯТА И УЧАСТИЕТО НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА.  

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия“ 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Рамшев, дм 
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Технически отговорник: ст. м. с. Р. Янкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 28.11.2022 г.  

Продължителност: 4 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 4 

200. ТЕМА НА КУРСА: ОРГАНИЗАЦИЯ НА КПР И МЯСТОТО НА 

МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. КАНЮЛИРАНЕ НА ЦВП. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия“ 

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

Технически отговорник: ст. м. с. Р. Янкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 05.12.2022 г.  

Продължителност: 4 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 4 

201. ТЕМА НА КУРСА: ИНФУЗИОННА ТЕРАПИЯ. ВИДОВЕ РАЗТВОРИ И 

ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия“ 

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

Технически отговорник: ст. м. с. Р. Янкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 27.02.2023 г.  

Продължителност: 4 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 4 

202. ТЕМА НА КУРСА: КРЪВ И КРЪВНИ ПРОДУКТИ. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

ПОДГОТОВКА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ХЕМОТРАНСФУЗИЯ. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия“ 

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

Технически отговорник: ст. м. с. Р. Янкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 06.03.2023 г.  

Продължителност: 4 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 4 

203. ТЕМА НА КУРСА: МОНИТОРИРАНЕ И ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ С ОМИ. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия“ 
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Ръководител на обучението: проф. д-р К. Рамшев, дм 

Технически отговорник: ст. м. с. Р. Янкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 10.04.2023 г.  

Продължителност: 4 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 4 

204. ТЕМА НА КУРСА: ПОДГОТОВКА ЗА МОНИТОРИРАНЕ И ГРИЖИ ЗА 

ПАЦИЕНТИ СЛЕД ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия“ 

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

Технически отговорник: ст. м. с. Р. Янкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 18.04.2023г.  

Продължителност: 4 учебни дни, 20 академични часа 

Брой курсисти: 4 

205. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В КАРДИОЛОГИЯТА. 

ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТА. 

База за провеждане: Клиника „Интензивна терапия“ 

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

Технически отговорник: ст. м. с. Р. Янкова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 24.04.2023 г.  

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: 4 

206. ТЕМА НА КУРСА: КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ.  

База за провеждане: Клиника по Вътрешни болести 

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

Технически отговорник: м. с. В. Илиева 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. Целта му е 

придобиване на познания за провеждане на кардиопулмонална ресусцитация и ролята на 

професионалистите по здравни грижи в оказването на спешна медицинска помощ.  

Начало на обучението: 03.10.2022 г.  

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 
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207. ТЕМА НА КУРСА: ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕКГ И ОСНОВНИ 

ЕКГ – ДИАГНОЗИ. 

База за провеждане: Клиника по Вътрешни болести 

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

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

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи. Целта му е 

придобиване на практически умения за техническото изпълнение на ЕКГ и запознаване с 

основните правила за разчитането й.  

Начало на обучението: 10.10.2022 г.  

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

V. КАТЕДРА „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ИМУНОЛОГИЯ“ 

208.  ТЕМА НА КУРСА: ГЕНОМНА ДИАГНОСТИКА НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ. 

База за провеждане: Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология 

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

Технически отговорник: гл. ас. 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: 22.03.2023 г.  

Продължителност: 3 учебни дни, 25 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-7 

209.  ТЕМА НА КУРСА: НЕОПЛАЗИИ НА ИМУННАТА СИСТЕМА (В-КЛЕТЪЧНИ 

И Т-КЛЕТЪЧНИ) – ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНА ДИАГНОСТИКА. 

База за провеждане: Лаборатория по клинична имунология 

Ръководител на обучението: доц. д-р Е. Викентиева, дм 

Технически отговорник: мед. лаб. С. Стоева 

Анотация: Курсът е предназначен за дипломирани професионалисти по здравни грижи – 

медицински лаборанти, сестри и акушерки. Предвижда се въведение в механизмите на 

възникване и видовете неоплазии на имунната система. Предлага се запознаване с един от 

основните съвременни методи в лабораторната диагностика на тези състояния с акцент 

върху техническото изпълнение, интерпретацията на резултатите и ролята на 

флоуцитометрията в процеса на прецезиране и мониториране. 

Начало на обучението: 13.03.2023 г. 
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Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: до 10 

VI. КАТЕДРА „МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ“ 

210.  ТЕМА НА КУРСА: СЪВРЕМЕННА МОЛЕКУЛЯРНОБИОЛОГИЧНА 

ДИАГНОСТИКА НА НОВИЯ  КОРОНАВИРУС COVID-19 С REAL TIME PCR И 

ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА. 

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология“ 

Ръководител на обучението: полк. доц. д-р М. Кунчев, дм  

Технически отговорник : полк. доц. 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 съвременни молекулярнобиологични 

методи за диагностика на  новия коронавирус Covid-19.  

Начало на обучението: 03.10.2022 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, академични часове – 30. 

Брой курсисти: минимум -1, максимум -5 

211. ТЕМА НА КУРСА: СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА АТИПИЧНИ 

ПРИЧИНИТЕЛИ (Coxiella burnetii, M. pneumonia, C. pneumonia и L. pneumophila). 

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология“ 

Ръководител на обучението: доц. д-р В. Ковальова, дм 

Технически отговорник: доц. д-р В. Ковальова, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, биолози и професионалисти по здравни 

грижи и има за цел да запознае курсистите със съвремената серологична диагностика на 

атипични причинители (Coxiella burnetii, M. pneumonia, C. pneumonia и L. pneumophila). 

Начало на обучението: 10.10.2022 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа  

Брой курсисти: минимум -1, максимум -5 

212. ТЕМА НА КУРСА: ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ.   

База за провеждане: Лаборатория „Вирусология“ 

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

Технически отговорник: гл. 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: 21.11.2022 г. 

Продължителност: 4 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум -1, максимум -5 
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VII. КАТЕДРА „НЕРВНИ БОЛЕСТИ, НЕВРОХИРУРГИЯ, 

ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ“ 

213. ТЕМА НА КУРСА: ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНО-СЪДОВИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ  –  ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТА И ПОСТОПЕРАТИВНИ ГРИЖИ.  

База за провеждане: Клиника „Неврохирургия“ 

Ръководител на обучението: подп. д-р Ив. Тодоров  

Технически сътрудник: ст. 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: 17.10.2022 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-5  

214.  ТЕМА НА КУРСА: ОСОБЕНОСТИ НА ОБРАЗНО – ВОДЕНИТЕ 

НЕВРОХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ.  

База за провеждане: Клиника „Неврохирургия“ 

Ръководител на обучението: подп. д-р Ив. Тодоров  

Технически сътрудник: м. с. Д. Шапкова  

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи, предварително 

преминали операционен курс. Запознаване с особеностите на образно-водените 

неврохирургични интервенции и специфичния инструментариум. Практически 

упражнения с невронавигационните системи Vector Vision (Brainlab) и Curve (Brainlab) и 

сета за невроендоскопски интервенции. 

Начало на обучението: 13.03.2023 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-5 

215.   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: д-р П. Попов, дм  

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

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи от националната 

здравна мрежа. 

Начало на обучението: 03.04.2023 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 
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Брой курсисти: минимум-1, максимум-10 

216.  ТЕМА НА КУРСА: ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА В КЛИНИЧНАТА 

ПРАКТИКА.  

База за провеждане: Клиника „Психиатрия“  

Ръководител на обучението: л-т д-р Й. Маринова 

Технически отговорник: л-т д-р Й. Маринова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи от военните 

формирования и от структурите на ВМА.  

Начало на обучението: 21.11.2022 г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-15 

217.  ТЕМА НА КУРСА: ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ. 

База за провеждане: Клиника „Психиатрия“ 

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

Технически отговорник: полк. доц. д-р Д. Дилков, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи от 

военните формирования и от структурите на ВМА. Има за цел да запознае участниците 

със съвременните фармако-терапевтични подходи за лечение в психиатрията. 

Начало на обучението: 20.02.2023 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-10 

218.  ТЕМА НА КУРСА: EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – 

ТЕРАПИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕТО Ѝ  В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА. 

База за провеждане: Клиника „Психиатрия“ 

Ръководител на обучението: л-т д-р Й. Маринова 

Технически отговорник: л-т д-р Й. Маринова 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари, лекари специализанти, парамедици и 

медицински сестри.  

Начало на обучението: 20.03.2023 г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-15 

219. ТЕМА НА КУРСА: РЕПЕТАТИВНА ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА 

СТИМУЛАЦИЯ В ПСИХИАТРИЯТА. 

База за провеждане: Клиника „Психиатрия“  

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

Технически отговорник: полк. доц. д-р Д. Дилков, дм 
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи от 

военните формирования и структурите на ВМА. Има за цел да запознае участниците с 

особеностите и възможностите за лечение на различни психични разстройства с метода 

репетативна транскраниална магнитна стимулация. 

Начало на обучението: 16.05.2023 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

220.  ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ 

СТРЕС. 

База за провеждане: Лаборатория за психично здраве и превенция 

Ръководител на обучението: А. Бахнева 

Технически отговорник: Е. Георгиева 

Анотация: Курсът е предназначен за медицински специалисти /лекари и 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: 16.11.2022 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 21 академични часа 

Брой курсисти: минимум-12, максимум-15 

221. ТЕМА НА КУРСА: МЕДИКОПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА 

БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ. 

База за провеждане: Лаборатория за психично здраве и превенция 

Ръководител на обучението: доц. д-р Ил. Маринов, дм 

Технически отговорник: Е. Георгиева 

Анотация: Курсът е предназначен за психолози и медицински персонал от военните 

формирования и от структурите на ВМА. Има за цел да запознае участниците с цялостния 

спектър на медицинските и психологични аспекти, свързани с проявата и управлението на 

масовото поведение и стресовите реакции/разстройства, възникващи при бедствени 

ситуации.  

Начало на обучението: 25.01.2023 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-12 

VIII. КАТЕДРА „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА“ 

222.  ТЕМА НА КУРСА: МАМОГРАФИЯ. 

База на провеждане: Катедра „Образна диагностика“ 

Ръководител на обучението: д-р А. Илийн 
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Технически отговорник: ст. лаб. Н. Бонинска 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари с придобита специалност по „Образна 

диагностика“ и рентгенови лаборанти с 3 год. стаж по специалността. 

Начало на обучението: 13.03.2023 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум – 3, максимум – 5 

IX.  КАТЕДРА „ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ, 

РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ“ 

223. ТЕМА НА КУРСА: СЕЛЕКТИВНА УЛТРАВИОЛЕТОВА ТЕРАПИЯ И 

ОСТЕОПОРОЗА. 

База за провеждане: Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина 

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

Технически отговорник: д-р В. Боянова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 16.11.2022 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум – 7, максимум – 12 

224. ТЕМА НА КУРСА: ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ПОЛЕТА В МЕДИЦИНАТА – 

ПОЛЗА И РИСК. 

База за провеждане: Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина 

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

Технически отговорник: д-р В. Боянова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 16.05.2023 г. 

Продължителност: 4 учебни дни, 32 академични часа 

Брой курсисти: минимум – 7, максимум – 12 

225. ТЕМА НА КУРСА: ВИСОКОИНТЕНЗИВНО МАГНИТНО ПОЛЕ ВЪВ 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА. 

База за провеждане: Втора клиника по физикална и рехабилитационна медицина 

Ръководител на обучението: доц. д-р Хр. Миланова, дм 

Технически отговорник: д-р С. Галовска 
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Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи и има за 

цел да запознае курсистите с възможностите на високоинтензивното магнитно поле в 

областта на физикалната и рехабилитационна медицина.   

Начало на обучението: 28.03.2023 г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

X.  КАТЕДРА „ОЧНИ БОЛЕСТИ, УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ 

БОЛЕСТИ И ОРАЛНА ХИРУРГИЯ“ 

226. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В 

ОФТАЛМОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Клиника „Очни болести“ 

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

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

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 23.01.2023 г. 

Продължителност: 5 учебни дни 

Брой курсисти: 5 

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

База за провеждане: Клиника „Очни болести“ 

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

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

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 03.04.2023 г. 

Продължителност: 5 учебни дни 

Брой курсисти: 5 

228. ТЕМА НА КУРСА: КЛИНИЧНА РЕФРАКЦИЯ. 

База за провеждане: Клиника „Очни болести“ 

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

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

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 15.05.2023 г. 
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Продължителност: 5 учебни дни 

Брой курсисти: 5 

229. ТЕМА НА КУРСА: ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯТА. 

База за провеждане: Клиника за 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: 20.02.2023 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: 5 

230. ТЕМА НА КУРСА: СПЕШНА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ. 

База за провеждане: Клиника за ушни, носни и гърлени болести 

Ръководител на обучението: к-н  д-р Г. Кукушев, дм 

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

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 06.03.2023 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 9 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-10 

XI. КАТЕДРА „ТОКСИКОЛОГИЯ“ 

231. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ С НАТУРOГЕНЕН 

ПРОИЗХОД – ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ. ФИТОИНТОКСИКАЦИИ. УХАПВАНИЯ 

ОТ ЗМИИ. ОСТРИ ТОКСОАЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ПЧЕЛИ, 

ОСИ, СТЪРШЕЛИ. 

База на провеждане: Клиника „Спешна токсикология“ 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Канев, дмн и доц. д-р Л. Нейкова, дм 

Технически отговорник: ас. д-р М. Иванова 

Анотация: Предназначен е за специалисти по здравни грижи, лаборанти и други в структу-

рите на МО и цивилната здравна система. Обучението включва запознаване с 

класификацията и диагностиката, със съвременните тенденции в лечението и прогнозата 

при тези отравяния, като има за цел повишаване теоретичната и практическа 

квалификация на курсистите. 

Начало на обучението: 07.11.2022 г. 
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Продължителност: 2 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

232. ТЕМА НА КУРСА: ИНТОКСИКАЦИИ С АЛКОХОЛИ И ПСИХОАКТИВНИ 

ВЕЩЕСТВА. СУБСТИТУИРАЩИ ПРОГРАМИ – ВЪЗМОЖНОСТ И РИСК ОТ 

ДЕТОКСИКАЦИЯ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ДИЗАЙНЕРСКИТЕ ДРОГИ (NPS). 

База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология“ 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Канев, дмн и доц. д-р Л. Нейкова, дм 

Технически отговорник: ас. д-р М. Иванова 

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи от формированията на 

МО, ОПЛ, ЦСМП и цивилната здравна система. Обучението включва запознаване с 

класификацията, диагностиката, съвременните тенденции в лечението и прогнозата при 

тези интоксикации, както и с основните аспекти на нелегалния пазар на дрога. 

Начало на обучението: 23.01.2023 г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

233.  ТЕМА НА КУРСА: МЕДИКАМЕНТОЗНА АЛЕРГИЯ И АНАФИЛАКСИЯ – 

ПОВЕДЕНИЕ. ВИДОВЕ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ. ПРОВЕЖДАНЕ И 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ С МЕДИКАМЕНТИ. 

База за провеждане: Клиника „Спешна токсикология“ 

Ръководител на обучението: проф. д-р К. Канев, дмн и доц. д-р Л. Нейкова, дм 

Технически отговорник: ас. д-р М. Иванова 

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи, лаборанти и други 

медицински специалисти, работещи в звената на спешната медицинска помощ, в 

цивилната здравна система, в структурите на МО. Обучението има за цел да запознае 

курсистите със съвременните тенденции на лечение и диагностика и диференциална 

диагноза на алергични и псевдоалергични реакции към медикаменти, разглежда се 

диагностиката и поведението при остра алергична реакция и да повиши теоретичната и 

практическата им квалификация. 

Начало на обучението: 27.03.2023 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-10 

XII. КАТЕДРА „УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ“ 

234. 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  
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Технически отговорник: ст. м. с. Зл. Стаматова 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. Запознава 

обучаемите със следоперативните грижи при пациенти след ендоурологично лечение на 

конкременти в бъбрека и уретера. 

Начало на обучението: 26.09.2022 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

235. 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: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. Запознава 

обучаемите със следоперативните грижи при пациенти след ендоурологично лечение на 

доброкачествена простатна хиперплазия, стриктури на уретрата и неинвазивен карцином 

на пикочния мехур. 

Начало на обучението: 10.10.2022 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

236.  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 и проф. д-р Св. Николов, дм 

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

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. Целта му е да 

запознае курсистите със следоперативните грижи при пациенти след радикална 

простатектомия и радикална цистектомия с дервация на урината. 

Начало на обучението: 07.11.2022 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

237.  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 и проф. д-р С. Николов, дм 

Технически отговорник: ст. м. с. Е. Петкова 
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Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. Целта му е да 

запознае курсистите със следоперативните грижи при пациенти след радикална 

нефректомия, нефроуретеректомия и органосъхраняващи операции на бъбрека. 

Начало на обучението: 23.01.2023 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: 5 

XIII. КАТЕДРА „ХЕМАТОЛОГИЯ, ОНКОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И 

РАДИОБИОЛОГИЯ“ 

238.  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 и к-н д-р Е. Грънчарова 

Технически отговорник: м. с. С. Цветкова 

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: 30.03.2023 г.  

Продължителност: 1 учебен ден, 4 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум – 10 

 

 

239.  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 Е. Качамилски и д-р Г. Генова 

Технически отговорник: м. с. С. Цветкова 

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 (ЛТХ), транспорт 
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и временно съхранение в клиничните структури на кръвните съставки, както и 

техническите изисквания при подготовка за хемотрансфузия. 

Начало на обучението: 06.04.2023 г.  

Продължителност: 1 учебен ден, 4 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум – 10 

240.  ТЕМА НА КУРСА: КРЪВОДАРЯВАНЕ – ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ В 

ПЛАСТМАСОВИ САКОВЕ. 

База за провеждане: Център по трансфузионна хематология 

Ръководител на обучението: д-р Е. Качамилски и к-н д-р Е. Грънчарова 

Технически отговорник: м. с. С. Цветкова 

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: 11.04.2023 г.  

Продължителност: 1 учебни дни, 6 академични часа 

Брой курсисти: максимум – 2 

241.  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 и д-р Дачева 

Технически отговорник: м.с. С. Цветкова 

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: 19.04.2023 г.  

Продължителност: 2 учебни дни, 8 академични часа 

Брой курсисти: максимум – 2 

242.  ТЕМА НА КУРСА: ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ В 

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНАТА ДИАГНОСТИКА. 

База за провеждане: Център по трансфузионна хематология 

Ръководител на обучението: д-р А. Гущерова и д-р Г. Генова 

Технически отговорник: м. с. С. Цветкова 

Анотация: Курсът е предназначен за магистри и бакалаври по здравни грижи, работещи в 

ЦТХ, ОТХ, ЛТХ и медико-диагностични лаборатории. Има за цел да даде теоретични и 

практически познания на медицинските специалисти за основните лабораторни методи и 
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техники, използвани в имунохематологичната диагностика на донори и реципиенти на 

кръв и кръвни съставки. 

Начало на обучението: 11.05.2023 г.  

Продължителност: 2 учебни дни, 6 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум – 4 

243.  ТЕМА НА КУРСА: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДАРЕНАТА КРЪВ ЗА 

ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ЧРЕЗ ИМУНОЕНЗИМНИ МЕТОДИ. 

База за провеждане: Център по трансфузионна хематология 

Ръководител на обучението: д-р А. Гущерова и д-р Кр. Терзиева 

Технически отговорник: м. с. С. Цветкова 

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 

при диагностиката на дарената кръв за трансмисивни инфекции чрез имуноензимни 

методи. 

Начало на обучението: 17.05.2023 г.  

Продължителност: 2 учебни дни, 6 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум – 4 

244.  ТЕМА НА КУРСА: ЛЪЧЕЗАЩИТА – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ. 

ПРИНЦИПИ НА ФИЗИЧЕСКАТА ЗАЩИТА ОТ ЙОНИЗИРАЩИ ИЗТОЧНИЦИ. 

ОСНОВНИ ДОЗИМЕТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ И ЕДИНИЦИ. ИЗТОЧНИЦИ НА 

ОБЛЪЧВАНЕ НА ЧОВЕКА.  

База за провеждане: Научноизследователска лаборатория по радиационна защита и 

радиобиология на КХОПР към ВМА 

Ръководител на обучението: доц. д-р П. Петрунов, дм 

Технически отговорник: гл. ас. К. Романова 

Анотация: Курсът е предназначен за рентгенови лаборанти, медицински лаборанти и 

медицински сестри, работещи в системата на здравеопазването, Гражданска защита, 

функционалните групи по аварийна готовност, военните формирования на БА и 

специалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 07.11.2022 г. и 13.03.2023 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 16 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-7 

245. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВИ НА РАДИАЦИОННАТА ХИГИЕНА И 

ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ. ДОЗИМЕТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ И ЕДИНИЦИ ЗА 

ОЦЕНКА НА ДОЗАТА НА ПАЦИЕНТА В РЕНТГЕНОВАТА ДИАГНОСТИКА. 

ОПЕРАЦИОННИ ВЕЛИЧИНИ. ТИПИЧНИ ДОЗИ НА ПАЦИЕНТИТЕ И 

ДИАГНОСТИЧНИ РЕФЕРЕНТНИ НИВА. ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ОБЛЪЧВАНЕ НА ЧОВЕКА И ТЯХНОТО БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ. 

ЛЪЧЕЗАЩИТА.  
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База за провеждане: Научноизследователска лаборатория по радиационна защита и 

радиобиология на КХОПР към ВМА 

Ръководител на обучението: доц. д-р П. Петрунов, дм 

Технически отговорник: гл. ас. К. Романова 

Анотация: Курсът е предназначен за висш медицински и висш немедицински състав, 

работещ в системата на здравеопазването, Гражданска защита, функционалните групи по 

аварийна готовност, военните формирования на БА и лекари специализанти по: 

„Хематология“, „Рентгенология“, „Медицинска физика“, „Лъчетерапия“, „Нуклеарна 

медицина“, „Медицина на бедствените ситуации“. 

Начало на обучението: 21.11.2022 г. и 27.03.2023 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 25 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-7 

246. ТЕМА НА КУРСА: ИМУНОХИСТОЛОГИЧНА МЕТОДИКА.  

База за провеждане: Клиника „Обща и клинична патология“ 

Ръководител на обучението: д-р А. Факирова 

Технически отговорник: мед. лаб. Р. Мурджев 

Анотация: Курсът е предназначен за професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 15.05.2023 г. 

Продължителност: 5 учебни дни 

Брой курсисти: 2 

XIV. КАТЕДРА „ХИРУРГИЯ“ 

247. ТЕМА НА КУРСА: ЗДРАВНИ ГРИЖА ЗА СТОМИРАНИ БОЛНИ.  

База за провеждане: Втора клиника по коремна хирургия 

Ръководител на обучението: проф. д-р 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: 23.01.2023 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 40 академични часа 

Брой курсисти: минимум-1, максимум – 5 

248.  ТЕМА НА КУРСА: РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА – ПРОФИЛАКТИКА И 

РАННА ДИАГНОЗА. 

База за провеждане: Клиника „Обща и онкологична гинекология“ 

Ръководител на обучението: проф. д-р Ст. Ковачев, дмн 
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Технически отговорник: ст. акушерка Хр. Симеонова 

Анотация: Предназначен за акушерки и медицински сестри.  

Начало на обучението: 17.10.2022г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 15 академични часа 

Брой курсисти: 3 

249.  ТЕМА НА КУРСА: ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 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: 03.04.2023 г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: 3 

250. ТЕМА НА КУРСА: ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЕНОЗНАТА СИСТЕМА. 

База за провеждане: Клиника по съдова хирургия 

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

Технически отговорник: д-р Св. Марангозов, д-р М. Цеков, дм и д-р Н. Колев 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 09.11.2022 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-10 

251. ТЕМА НА КУРСА: ОСТРИ СЪСТОЯНИЯ В СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ. 

База за провеждане: Клиника по съдова хирургия” 

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

Технически отговорник: д-р Св. Марангозов, д-р М. Цеков, дм и д-р Н. Колев 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари и професионалисти по здравни грижи. 

Начало на обучението: 08.02.2023 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-10 
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XV. ОПЕРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

252. ТЕМА НА КУРСА: ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В 

ОПЕРАЦИОННИ.  

База за провеждане: Операционен център 

Ръководител на обучението: доц. д-р Хр. Лозанов, дм 

Технически отговорник: ст. м. с. Д. Шапкова-Иванова 

Анотация: Курсът е предназначен за медицински сестри. Обучение за работа със 

специфичен инструментариум асептика и антисептика в пластична, септична и коремна 

хирургия.  

Начало на обучението: първо число на всеки месец (без м. юни, м. юли и м. август). 

Продължителност: 20 учебни дни 

Брой курсисти: минимум-2 

XVI. ДЕПАРТАМЕНТ „ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА И 

ОСИГУРЯВАНЕ“ 

253. ТЕМА НА КУРСА: БОЛНИЧЕН И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ ЗА 

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ. 

База за провеждане: Катедра „Военна медицина“ 

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

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

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти по здравни грижи, работещи в системата 

на МО и извън нея, които желаят да се запознаят с актуални въпроси на здравния и 

болничен мениджмънт и въпроси касаещи пряко организацията и контрола на дейността 

на специалистите по здравни грижи.  

Начало на обучението: 24.10.2022 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-8 

254. ТЕМА НА КУРСА: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БОЛНИЧНИЯ И ЗДРАВЕН 

МЕНИДЖМЪНТ. 

База за провеждане: Катедра „Военна медицина“ 

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

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

Анотация: Курсът е интердисциплинарен и е предназначен, както за лекари така и за  

специалисти по здравни грижи, икономисти, юристи, фармацевти, специалисти по 

човешки ресурси, работещи в лечебно заведение от системата на Въоръжените сили на Р. 

България и извън нея.  
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Начало на обучението: 09.01.2023 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-8 

255. ТЕМА НА КУРСА: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕМ НА МЕДИЦИНСКАТА 

ПОМОЩ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ. 

База на провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации“ 

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

Технически отговорник: д-р В. Ламбова 

Анотация: Сложната организация на работата на медицинските служби при бедствия, 

аварии и катастрофи (БАК) изисква теоретична и практическа подготовка от 

професионалистите по здравни грижи за осъществяване на лечебно-евакуационното 

осигуряване (ЛЕО) на поразените. Курсистите придобиват знания по въздействието на 

основните поразяващи фактори, профилактиката, защитата и оказването на медицинска 

помощ при бедствия, аварии и катастрофи. 

Начало на обучението: 07.11.2022 г. и 20.02.2023 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-15 

256.   ТЕМА НА КУРСА: ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ХИМИКО-

АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ ВЪВ ВОЕННАТА ТОКСИКОЛОГИЯ. 

База за провеждане: Катедра „Медицина на бедствените ситуации“ 

Ръководител на обучението: проф. Ив. Съмналиев, дмн 

Технически отговорник: гл. ас. А. Неджиб, дх, дм 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари и химици от БА. Неговата цел е обучаемите 

да бъдат запознати с възможностите на съвременните аналитични методи в химията в 

областта на военната токсикология и по-специално за анализ на ФОС и нервни агенти.  

Начало на обучението: 05.06.2023 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

257. ТЕМА НА КУРСА: ОБУЧЕНИЕ НА НЕЩАТНИ ИНСТРУКТОРИ ЗА РАБОТА 

С ХИПОБАРНА БАРОКАМЕРА БК-53. 

База за провеждане: Център за авиационна, морска физиология и евакуация 

Ръководител на обучението: проф. д-р Л. Алексиев, дм 

Технически отговорник: д-р Хр. Илиев 

Анотация: Курсът е предназначен за обучение на инструктори за работа в хипобарна 

барокамера.Участват военнослужещи и цивилни служители на летателни длъжности от 

Министерството на отбраната и Българската армия, дипломирани парамедици, 
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парашутисти и парашутисти-спасители от Военновъздушните, Военноморските сили и 

санитарни инструктори от БА.  

Начало на обучението: 27.10.2022 г. и 09.03.2023 г. 

Продължителност: 2 учебни дни, 12 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-10 

258.  ТЕМА НА КУРСА:  АВИОМЕДИЦИНСКА ЕВАКУАЦИЯ НА РАНЕНИ, 

ПОСТРАДАЛИ И БОЛНИ. 

База за провеждане: катедра „Авиационна и морска медицина“ и Център за 

авиационна, морска физиология и евакуация 

Ръководител на обучението: проф. д-р Л. Алексиев, дм 

Технически отговорник: подп. д-р М. Георгиева 

Анотация: Курсът е предназначен за лекари на щатна длъжност в БА, както и със 

специалност и специализанти по „Авиационна медицина“, Обща медицина, Спешна 

медицина и реанинация, медицински сестри-бордни,  парамедици от БА, военнослужещи 

от БА, участващи в дейности по авиомедицинска евакуация (парашутисти-спасители, 

парашутисти-водолази). Усвоява се задължителен минимум от знания и умения за 

извършване на авиомедицинска евакуация от медицински лица, на ранени, пострадали и 

болни, в изпълнение на целите по оперативна съвместимост на БА със страните-членки на 

НАТО и съобразно изискванията на Стандартно споразумение 3204. 

Начало на обучението: 14.11.2022 г. и 03.04.2023 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: минимум-2, максимум-10 

XVII. НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

И ХИГИЕНА 

259.  ТЕМА НА КУРСА: ПРОЦЕДУРИ И ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. ФАКТОРИ ЗА 

ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА. ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР - ГРЕШКИ И 

НАРУШЕНИЯ. СТРЕСЪТ НА РАБОТНОТО МЯСТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И 

ПРЕВЕНЦИЯ. 

База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена 

Ръководител на обучението: полк. доц. д-р А. Галев, дмн  

Технически отговорник: А. Георгиева 

Анотация: Курсът е предназначен за работещи в областта на превантивната медицина 

(медицински и немедицински лица).  

Начало на обучението: 19.10.2022 г. 
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Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-5, максимум-15  

260.  ТЕМА НА КУРСА: ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ. 

База за провеждане: Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена 

Ръководител на обучението: полк. доц. д-р А. Галев, дмн 

Технически отговорник: д-р Д. Желязков 

Анотация: Курсът е предназначен лекари и медицински сестри от лечебните заведения на 

ВМА. Програмата предвижда разглеждане на епидемичния процес при ВБИ, критериите 

за индикаторните инфекции, организацията в лечебните заведения и основните 

превантивни мерки. 

Начало на обучението: 15.03.2023 г. 

Продължителност: 3 учебни дни, 24 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-10  

XVIII. СЛУЖБА ПО МЕДИЦИНСКА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И 

КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ 

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

База за провеждане: Служба по 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: 26.09.2022 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-10 

262. ТЕМА НА КУРСА: ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЦИ И РАБОТА С 

EXCEL. 

База за провеждане: Служба по 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: 03.10.2022г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 10 академични часа 

Брой курсисти: минимум-6, максимум-10 
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XIX. СЛУЖБА „УЧЕБНА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ“ 

263. ТЕМА НА КУРСА: КУРС ЗА ДОКТОРАНТИ. 

База за провеждане: Служба „Учебна и научно-изследователска дейност“ 

Ръководител на обучението: доц. д-р В. Васева, дм 

Технически отговорник: И. Николова 

Анотация:Курсистът трябва да притежава образователна степен „магистър“. 

Начало на обучението: 24.10.2022 г. и 23.01.2023 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

264. ТЕМА НА КУРСА: ПОДГОТОВКА НА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ. 

База за провеждане: Служба „Учебна и научно-изследователска дейност“ 

Ръководител на обучението: доц. д-р В. Васева, дм 

Технически отговорник: И. Николова 

Анотация: Курсистът трябва да притежава образователна степен „бакалавър“ или 

„магистър“. 

Начало на обучението: 14.11.2022 г. и 13.03.2023 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 

265. ТЕМА НА КУРСА: ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН 

ТРУД. 

База за провеждане: Служба „Учебна и научно-изследователска дейност“ 

Ръководител на обучението: доц. д-р В. Васева, дм 

Технически отговорник: И. Николова 

Анотация: Курсистът трябва да притежава образователна степен „магистър“. 

Начало на обучението: 05.12.2022 г. 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум-3, максимум-5 
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XX.  ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

266. ТЕМА НА КУРСА: НАЧАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА 

БОЙНИ САНИТАРИ. 

База за провеждане: Център за професионално обучение 

Ръководител на обучението: кап. ас. д-р М. Иванова 

Отговорник: ас. д-р Б. Ралчева  

Технически сътрудник: гл. експерт М. Якова 

Анотация: Курсът е  предназначен за военнослужещи от Въоръжените сили на Р. 

България без предварителна медицинска подготовка. Целта на курса е курсистите да се 

запознаят със системата на медицинското осигуряване на Въоръжените сили на Р. 

България и мястото на бойните санитари в нея. Да придобият знания и практически 

умения за извършване на животоспасяващи дейности при различни видове травми и 

болестни състояния в полеви условия, да усвоят способите за изнасяне на ранени и 

пострадали от бойното поле, да придобият знания и умения за оказване на първа помощ на 

пострадали военнослужещи в бойна обстановка и по време на медицинска евакуация. 

Обучението е разпределено в три последователни модула и завършва с изпит. 

Начало на обучението: по заявка  

Продължителност: 10 учебни дни, 60 академични часа 

Брой курсисти: 10 

267. ТЕМА НА КУРСА: ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА 

МЕДИЦИНСКИ ЕКИПИ, УЧАСТВАЩИ В МНОГОНАЦИОНАЛНИ ОПЕРАЦИИ 

База за провеждане: Център за професионално обучение 

Ръководител на обучението: кап. ас. д-р М. Иванова 

Отговорник: ас. д-р Ж. Койнова 

Технически сътрудник: гл. експерт М. Якова 

Анотация: Курсът е предназначен за подготовка на кадрови и приети на служба в 

постоянния резерв лекари, медицински сестри и санитарни инструктори/бойни санитари, 

определени за участие в медицински екипи за медицинско осигуряване на военнослужещи 

от формирования на съюзнически армии при операции на НАТО и ЕС зад граница. Целта 

на курса е курсистите да придобият знания и умения за работа  в специфична (военна) 

обстановка, както и да изпълняват задълженията си на медицински специалисти в 

многонационална среда. Курсистите преминават през пет модула на обучение, съгласно 

изискванията на STANAG 2249 (ed. 3) TRAINING REQUIREMENTS FOR HEALTH CARE 

PERSONNEL IN INTERNATIONAL MISSIONS – AMedP 8.3 EDITION B. 

Начало на обучението: 20 дни преди ротацията на екипите 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: до 6 
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268. ТЕМА НА КУРСА: ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА СЛУЖИТЕЛИ 

ОТ СЛУЖБА ,,ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ“ 

База за провеждане: Център за професионално обучение 

Ръководител на обучението: кап. ас. д-р М. Иванова 

Отговорник: ас. д-р Б. Ралчева  

Технически сътрудник: гл. експерт М. Якова 

Анотация: Курсът е предназначен за военнослужещи от служба ,,Военно разузнаване“. 

Целта на курса е курсистите да придобият минимум теоретични знания и практически 

умения за оказване на първа помощ и извършване на животоспасяващи дейности при 

различни видове травми и болестни състояния в бойна обстановка и по време на 

медицинска евакуация. 

Начало на обучението: по заявка на служба ,,Военно разузнаване“ 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: 5 

269.  ТЕМА НА КУРСА: ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА ЗА 

СЛУЖИТЕЛИ ОТ ,,ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“ И ,,НСО“ 

База за провеждане: Център за професионално обучение 

Ръководител на обучението: кап. ас. д-р М. Иванова 

Отговорник: ас. д-р Ж. Койнова 

Технически сътрудник: гл. експерт М. Якова 

Анотация: В курса се включват военнослужещи и цивилни служители от служба ,,Военна 

полиция“ и ,,НСО“. Целта на курса е служителите да придобият минимум знания и 

практически умения за оказване на първа помощ и извършване на животоспасяващи 

дейности при различните видове травми и болестни състояния в бойна обстановка, при 

кризисни ситуации и по време на медицинска евакуация под формата на само- и 

взаимопомощ. 

Начало на обучението: по заявка на служба ,,Военна полиция“ и ,,НСО“ 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: 10 

270. ТЕМА НА КУРСА: ПЪРВА ПОМОЩ И САМОПОМОЩ ЗА 

ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ СЪСТАВА НА  ,,КOМАНДВАНЕ ЗА 

КОМУНИКАЦИОННО – ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА И 

КИБЕРОТБРАНА“ 

База за провеждане: Център за професионално обучение 

Ръководител на обучението: кап. ас. д-р М. Иванова 

Отговорник: ас. д-р Ж. Койнова  

Технически сътрудник: гл. експерт М. Якова 
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Анотация: В курса се включват военнослужещи и цивилни служители от формированията 

от състава на ,,Кoмандване за комуникационно – информационна поддръжка и 

киберотбрана“. Целта на курса е служителите да придобият минимум знания и 

практически умения за оказване на първа помощ и самопомощ при различните видове 

травми, остри отравяния и болестни състояния в мирновременна и бойна обстановка, при 

кризисни ситуации и по време на медицинска евакуация под формата на само- и 

взаимопомощ. 

Начало на обучението: по предварителна заявка от ,,Кoмандване за комуникационно – 

информационна поддръжка и киберотбрана“ 

Продължителност: 3 учебни дни, 18 академични часа 

Брой курсисти: 10 

271. ТЕМА НА КУРСА: ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА МЕДИЦИНСКОТО 

ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ СИТУАЦИИ С ГОЛЯМ БРОЙ ПОСТРАДАЛИ (MASSCAL) В 

СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. 

База за провеждане: Център за професионално обучение 

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

Отговорник: лейт. ас. д-р Г. Семовски 

Технически сътрудник: гл. експерт М. Якова 

Анотация: За подготовка на лекари и професионалисти по здравни грижи от 

медицинските пунктове на БА и цивилната здравна мрежа, за организиране на адекватна 

реакция при възникване на бедствени ситуации 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: по заявка 

Продължителност: 5 учебни дни, 30 академични часа 

Брой курсисти: минимум – 4, максимум-10 
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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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