УКАЗАНИЯ
1. След получаване на План-разписанието ръководителите на здравните заведения
следва да запознаят кадрите си с предлаганите курсове и да изпратят заявките за
участие (образец 1 и 2) на посочения на титулната страница адрес.
Моля да се прецизират заявките на кандидатите с техните реални възможности за
участие.
2. Одобрените кандидати получават „Карта-направление” за включване в желания
курс с всички подробни указания (база, час на явяване и др.) най-късно 15 дни преди
започване на курса. Моля при отказ да бъдем своевременно уведомени.
3. При наличие на по-малко от трима кандидати курсът не се провежда.
4. Завършилите форма на СДО получават „Удостоверение” с отразени кредитни
точки.
5. Курсовете и индивидуалното обучение (за учебен ден) се заплащат
както следва:
- за висши медицински специалисти с образователно-квалификационна
степен „магистър“ по медицина: 50 лв. за учебен ден;
- за професионалисти по здравни грижи с образователноквалификационна степен „специалист, бакалавър, магистър“: 30 лв. за
учебен ден;
6. При започване на обученията се заплаща еднократно „такса правоучастие“ в
размер на 30 лв. (курсове, индивидуално обучение).
7. При провеждане на обучения на чужд език таксата за обучение е в размер на 50
евро на учебен ден.
Размерът на таксите за обучение е с включено ДДС!
ЗАБЕЛЕЖКА: Служителите на УБ ЛОЗЕНЕЦ не заплащат обученията си.

І. КУРСОВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ ПО МЕДИЦИНА
Клиника по анестезиология и интензивно лечение
Клиника по кардиология
1.ТЕМА НА КУРСА: „Ехография при спешни състояния и при пациенти, обект на
интензивно лечение. Ехографски навигирани пункции на съдове и кухини”
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Георги Мутафов
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: Д-р Жулиен Димитров, д-р Александър Носиков, д-р Ясен
Мутафов
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Запознава курсистите с набиращата скорост и привърженици
тема за по-широко използване на ехографията в медицинската практика на
различни специалности, конкретно при спешни състояния - дихателна и сърдечносъдова недостатъчност, травми (LUS, FOCUS, FAST, eFAST). Запознава с възможността
и основните техники за мониториране чрез ехография при интензивно лечение и
извършване пункция на съдове и кухини под ехографски контрол.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: магистри по медицина, както и
специализанти. Не се изисква опит за работа с ехограф.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец- КАИЛ и други клиники на територията на
болницата.
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 20.04.2017 г. 2 работни дни, 16.11.2017 г. 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 10
2.ТЕМА НА КУРСА: „Кардиопулмонална ресусцитация”
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Георги Мутафов
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Ясен Мутафов, Д-р Жулиен Димитров, д-р Методия
Секуловски

КРАТКА АНОТАЦИЯ: Запознаване с особеностите при КПР, практически упражнения
за провеждане на КПР върху манекени.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари със и без специалност по
Анестезиология и интензивно лечение, както и специализанти по Анестезиология и
интензивно лечение
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по анестезиология и интензивно
лечение
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: целогодишно, 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 3
3.ТЕМА НА КУРСА: „Канюлиране на централни венозни пътища под ехографски
контрол”
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Георги Мутафов
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Ясен Мутафов, Д-р Жулиен Димитров
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Усвояване на практически умения за канюлиране на венозни и
артериални съдове под ехографски контрол.
Курсът е свободно избираем, не е ВСД.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари със и без специалност по
Анестезиология и интензивно лечение, както и специализанти по Анестезиология и
интензивно лечение
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по анестезиология и интензивно
лечение
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: целогодишно, 3 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: без ограничение
4.ТЕМА НА КУРСА: „Анестезия при операции в условията на екстракорпорално
кръвообращение”
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Георги Мутафов

ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Ясен Мутафов, Д-р Жулиен Димитров, д-р Методия
Секуловски
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Запознаване с особеностите на водене на анестезия в условията
на ЕКК, хемодинамичен мониторинг, практическо участие в операционната зала.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари със и без специалност по
Анестезиология и интензивно лечение, както и специализанти по Анестезиология и
интензивно лечение
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по анестезиология и интензивно
лечение
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 20.03.2017 г.; 10.04.2017г. ; 15.05.2017 г. ; 09.10.2017 г. ;
13.11.2017 г. , 5 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 3

Клиника по Вътрешни болести
5.ТЕМА НА КУРСА: „Хронични вирусни хепатити”
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Вера Йорданова
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Нонка Юрукова
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Хроничните вирусни хепатити са актуален проблем в
гастроентерологията, който засяга и специална група пациенти, а именно тези след
трансплантация.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: магистри по медицина
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по вътрешни болести
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 11.04.2017 г. – 4 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 10
6.ТЕМА НА КУРСА: „Абдоминална ехография /Ултразвукова дигностика на
коремните органи”
ВИД НА КУРСА: тематичен

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Жечка Василева, дм, дмн
ТЕХН. ОТГОВОРНИК:
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Изобразяващ диагностичен метод с огромни възможности и без
противопоказания. Поради лесното му приложение се използва много широко, но
изисква много добро и детайлно познаване на топографската анатомия и
пространствена ориентация. Настоящият курс предлага теоретически знания и
богата илюстрация.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари с призната специалност по
гастроентерология, специализанти по гастроентерология, лекари, работещи в
клиники по гастроентерология и коремна хирургия.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по вътрешни болести
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 04.09.2017 г. – 15 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 10

ІІ. КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Клиника по анестезиология и интензивно лечение
1.ТЕМА НА КУРСА: „Анестезиологични сестрински особености – работа в общ
анестезиологичен сектор”.
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Георги Мутафов
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Ясен Мутафов, Д-р Жулиен Димитров, д-р Методия
Секуловски
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Запознаване с анестезиологичните сестрински особеностите
при работа в общ анестезиологичен сектор.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по анестезиология и интензивно
лечение
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: целогодишно, 3 раб. дни

БРОЙ КУРСИСТИ: 3
2.ТЕМА НА КУРСА: „Анестезиологични сестрински особености – работа в
кардиохирургичен анестезиологичен сектор”.
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Георги Мутафов
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Ясен Мутафов, Д-р Жулиен Димитров, д-р Методия
Секуловски
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Запознаване с анестезиологичните сестрински особеностите
при работа в кардиохирургичен анестезиологичен сектор.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по анестезиология и интензивно
лечение
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: целогодишно, 3 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 3
3.ТЕМА НА КУРСА: „Кардиопулмонална ресусцитация”
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Георги Мутафов
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Ясен Мутафов, Д-р Жулиен Димитров, д-р Методия
Секуловски
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Запознаване с особеноститете при КПР, практически
упражнения за провеждане на КПР.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по анестезиология и интензивно
лечение
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: целогодишно, 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 3

4.ТЕМА НА КУРСА: „Интензивни грижи за пациенти след кардиохирургични
операции”
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Георги Мутафов
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Ясен Мутафов, Д-р Жулиен Димитров, д-р Методия
Секуловски
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Запознаване с особеноститете при интензивните грижи на
пациенти след кардиохирургични операции.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по анестезиология и интензивно
лечение
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: целогодишно, 3 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 5

Клиника по вътрешни болести
5.ТЕМА НА КУРСА: „Абдоминална ехография“
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Жечка Василева, дм, дмн
ТЕХН. ОТГОВОРНИК:
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Изобразяващ диагностичен метод с огромни възможности.
Може да се прилага при всеки пациент, независимо от неговото състояние.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: Професионалисти по здравни грижи,
работещи в клиники по вътрешни болести и хирургия
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по вътрешни болести
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 05.06.2017 г. – 5 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 10

Клиника по кардиология
6.ТЕМА НА КУРСА: „Ритъмно-проводни нарушения и терапевтичния подход
медикаментозен и немедикаментозен“
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Теменуга Донова, дмн
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Ангелов
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Ритъмно-проводните нарушения зачестяват с увеличаване на
възрастта, като се определят от най-различни предразполагащи фактори. Ранното
диагностициране е водещо за прогнозата и за редуциране на сериозни сърдечносъдови усложнения.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: Професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по кардиология
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 18.05.2017 г. – 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 5-7
7.ТЕМА НА КУРСА: „Остър коронарен синдром - диагностично-терапевтични
алгоритми“
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Теменуга Донова, дмн
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Носиков
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Острият коронарен синдром, клинично проявен като
нестабилна стенокардия и остър миокарден инфаркт в определни случаи е
животозастрашаващо състояние. Своевременната диагноза и правилното
терапевтично поведение са определящи за благоприятна прогноза и нисък риск от
усложнения.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: Професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по кардиология
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 15.06.2017 г. – 2 работни дни

БРОЙ КУРСИСТИ: 5-7
8.ТЕМА НА КУРСА: „Внезапна сърдечна смърт и кардиопулмонала ресусцитация“
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Теменуга Донова, дмн
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Славчев
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Внезапната сърдечна смърт е водеща причина за повишена
сърдечно-съдова смъртност, като с напредване на възрастта е еднаква за мъже и
жени. Неотложните терапевтични мерки са определящи за преодоляване на фатален
изход .
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: Професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по кардиология
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 27.04.2017 г. – 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 5-7

Отделение по акушерство и гинекология
9.ТЕМА НА КУРСА: „Спешни и животозастрашаващи състояния в акушерството и
гинекологията“
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Асенова, дм
ТЕХН. ОТГОВОРНИК:
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Спешните и животозастрашаващи състояния в АГ-то се копират
от действия и мероприятия, насочени към опазване и възстановяване живота на
жената, бременната, родилката и нероденото още дете.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: Професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Родилно отделение
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 11.04.2017 г. – 2 работни дни

БРОЙ КУРСИСТИ: 5-10

Клиника по хирургия
10.ТЕМА НА КУРСА: „Ранен постоперативен период в коремната хирургия“
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Радосвет Горнев, дм
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Мирослав Зашев
КРАТКА АНОТАЦИЯ: В рамките на курса се разглеждат съвременните алгоритми за
успешно възстановявне на пациента след коремни операции.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: Професионалисти по здравни грижи.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по хирургия.
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 14.06.2017 г. – 2 р. дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 5
11.ТЕМА НА КУРСА: „Комплексна грижа за оперативната рана“
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Радосвет Горнев, дм
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Мирослав Зашев
КРАТКА АНОТАЦИЯ: В рамките на курса се разглеждат съвременните алгоритми за
успешно възстановявне на пациента след коремни операции.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: Професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Клиника по хирургия
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 11.04.2017 г. – 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 5

Отделение по диализано лечение
12.ТЕМА НА КУРСА: „Извънбъбречни методи за очистване на кръвта - видове и
техника на работа на професионалиста по здравни грижи. Лечение и диетичен
режим“
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Емилия Йорданова
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: м.с. Бисерка Николова
КРАТКА АНОТАЦИЯ: ИЗМОК навлязоха широко в клиничната практика. С тяхна
помощ стана възможно спасяването живота на болни с ОБН, остра чернодробна
недостатъчност, екзогенни отравяния, както и продължаване живота на болни с ХБН
и подготовката за предстояща бъбречна трансплантация.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: Професионалисти по здравни грижи,
работещи в нефрологични сектори, диализани центрове, реанимация
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - отделение по диализно лечение
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 03.04.2017 г. – 5 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 5-7
13.ТЕМА НА КУРСА: „Подготовка на пациенти за бъбречна трансплантация –
критерии за включване в листа на чакащи БТ и поведение на професионалиста
по здравни грижи при донорска ситуация“
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Емилия Йорданова
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: ст. м.с. Светлана Атанасова
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Бъбречната трансплантация е краен стадий на лечение на
пациенти със силно намалена до липсваща бъбречна функция. Осъществяването и се
извършва от висококвалифициран екип от специалисти, а успехът от състоянието на
реципиента преди самата БТ.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: Професионалисти по здравни грижи,
работещи в нефрологични сектори, урология, диализни центрове и звена по
неотложна и спешна помощ

БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - отделение по диализно лечение
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 10.04.2017 г. – 3 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 5-7

Клиника по вътрешни болести
14.ТЕМА НА КУРСА: „Новости в диабетологията“
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Малина Петкова
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: ст. м.с. Йоланта Дерменджиева
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Захарният диабет е социално-значимо заболяване с честота
8,4% за България и води до ранна инвалидизация и влошено качество на живот.
През последното десетилетие се наблюдава значителен напредък в лечението на
заболяването. Налице са нови класове перорални терапевтични средства и видове
инсулини, както и инжекционни средства за тях. За професионалистите по здравни
грижи е от особена важност познаването на последните постижения в областта на
диабетологията с оглед оказване на адекватна грижа за хората с диабет.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: Професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец- Многопрофилна клиника.
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 15.05.2017 г. – 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 3 -10

Катедра „ Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация,
превантивна медицина и обществено здраве“
15.ТЕМА НА КУРСА: „Синдромът на професионално изпепеляване „Бърнаут“ в
медицинската практика“
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Анита Рашева
ТЕХН. ОТГОВОРНИК:

КРАТКА АНОТАЦИЯ: Синдромът на професионално изпепеляване „Бърнаут“ е
невъзможност да се функционира ефективно в собствената професия като
последица по продължителен и силен стрес. Освен с емоционален и физически
дискомфорт на работното място, „Бърнаут“ се асоциира още с намаляване
качеството на услугите, с напускаене на работа, служебни провали, отсъствие от
работа, нисък морал, както и различни белези на личностнов дистрес, включващ
физическо изчерпване, безсъние и др.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Учебна зала
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 12.04.2017 г. – 1 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 3 -10
16.ТЕМА НА КУРСА: „Мотивация за избор на управленска длъжност“
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: доц. Чанева, дм
ТЕХН. ОТГОВОРНИК:
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Разглеждат се факторите, които оказват въздействие върху
избора за управленска длъжност.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Учебна зала
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 25.10.2017 г. – 3 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 20
17.ТЕМА НА КУРСА: „Насилието в здравните грижи“
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: доц. Чанева, дм
ТЕХН. ОТГОВОРНИК:

КРАТКА АНОТАЦИЯ: Описват се физическите форми на насилие в човешките
взаимоотношения, акумулирани в процеса на осъществяване на здравните грижи.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - Учебна зала
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 24.04.2017 г. – 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 20

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
18.ТЕМА НА КУРСА: „Специализирана рехабилитация при пациенти след
чернодробна и бъбречна трансплантация“
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Искра Такева
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: Мирослава Благоева
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Запознаване с алгоритмите за рехабилитация в отделението за
интензивно лечение и хирургична клиника, както и с програмите за рехабилитация
в амбулаторни условия.
ИЗИСКВАНИЯ
ЗА
ПОСТЪПВАНЕ
В
КУРСА:
придобита
образователноквалификационна степен „бакалавър“ – рехабилитация , медицинска рехабилитация
и ерготерапия
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: УБ Лозенец - отделение по физикална и рехабилитационна
медицина
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 29.05.2017 г. – 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 3 - 10

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерски съвет

1407 София, ул.“Козяк” №1, тел: (02) 9607223, факс.(02) 9624771; e-mail: hospital.lozenets.abv.bg,
Образец – 1
МНЕНИЕ НА КАТЕДРАТА (КЛИНИКАТА),
В КОЯТО СЕ ОБУЧАВА КУРСИСТЪТ
/да/
/не/
Считано от _________20______г.
За ________дни (месеца)
ЗАЯВКА
За КУРС по
____________________________________________________________________________________________
№________ по плана за _________ дни (месеца), считано от __________до____________ 20___г.
във Сити Клиник УМБАЛ (клиника) по
___________________________________________________________
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ на кандидата
_________________________________________________________________________________________________________
__
ЕГН ___________________ УИН код _____________________тел. за
контакт:_______________________________
МЕСТОРАБОТА на кандидата – град, заведение и заемана длъжност по щата
_________________________________________________________________________________________________________
__
ОБЩ ТРУДОВ СТАЖ :
_____________________________
Призната специалност:
Съгласувано с:
Медицински директор:
________________________
Дата:

От него по специалността:
________________________________

Главна медицинска сестра:
__________________________

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерски съвет

1407 София, ул.“Козяк” №1, тел: (02) 9607223, факс.(02) 9624771; e-mail: hospital.lozenets.abv.bg,
Образец – 2
МНЕНИЕ НА КАТЕДРАТА (КЛИНИКАТА),
В КОЯТО СЕ ОБУЧАВА КУРСИСТЪТ
/да/
/не/
Считано от _________20______г.
За ________дни (месеца)
ЗАЯВКА
За ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ по
_______________________________________________________________
№________ по плана за _________ дни (месеца), считано от __________до____________ 20___г.
в УБ „Лозенец“ (клиника) по
_______________________________________________________________________
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ на кандидата
_________________________________________________________________________________________________________
__
ЕГН ___________________ УИН код _____________________тел. за
контакт:______________________________
МЕСТОРАБОТА на кандидата – град, заведение и заемана длъжност по щата
_________________________________________________________________________________________________________
__
ОБЩ ТРУДОВ СТАЖ
_____________________________
Призната специалност:

От него по специалността:
_________________________

Съгласувано с:
Медицински директор:

Главна медицинска сестра:

________________________

___________________________________

