
Софийски   университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет   

ПРОГРАМА 

За зимен семестър на учебната 2017/2018г. – специалност „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“ 

Дни 
Часове 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Понеделник Учебна практика – 1, 2 гр. ВМА, „Софиямед“ 
Кожни болести 

(лекция) 1-7 седм,  

2 зала, Деканат 

 

Вторник 
Учебна практика – 1, 2 гр.  

 

ВМА, „Софиямед“ 

 

 

Гериатрия (лекция) 

 (1-7 седм.), ВМА, 5та 

зала 
 

 Физиотерапия и 

рехабилитация 

(лекция),  

(8-15 седм) ВМА, 10 

зала 

 

Сряда 
Учебна практика – 1, 2 гр.  

ВМА, „Софиямед“ 
 

Промоция на 

здравето(лекция) 1-7 

седм. Кабинет 

„Сестрински грижи“ 

 

  
Социална медицина 

(лекция),(упр.) 

Кабинет „Сестрински грижи“ 

Четвъртък 

Сестрински грижи за неврологично 

болни; Сестрински грижи за психично 

болни; Сестрински грижи при стари 

хора 

(упр.) 1 гр., Кабинет „Сестрински 

грижи“; 2 гр.  – кабинет 5, ниво – 1, УБ 

Лозенец (уч. Кабинет Анестезиология) 

 

Образна диагностика 

(лекция) 

Кабинет „Сестрински 

грижи“ 

 

  
Хигиена и екология 

1 - 4 седм. – лекция 

5 – 7 – упражнения- Кабинет „Сестрински 

грижи“ 

 

Петък 

Практически основи на 

сестринските грижи: Сестрински 

грижи за неврологично болни; 

Сестрински грижи за психично 

болни; Сестрински грижи за 

възрастни (стари) хора. 

(лекция) 

Зала 5, Морфоблок 

 

 

Нервни болести  

(лекция) 8-11седм, ВМА 

Психиатри -ВМА 

(лекция)  12-15 седм 

Нервни болести  

(лекция) 8-11седм, ВМА 

Психиатрия-ВМА 

(лекция)  12-15 седм  

  

 

ІII курс 



 8 учебна седмица започва от 20.11.2017г. 
 

 Лекциите по „Физикална терапия се провежа от проф. д-р Троев; 

 Лекциите по „Нервни болести“се провежда от проф. д-р Титянова дмн на 10 ет., ВМА, в Клиника по Функционална диагностика на нервната система; 

 Лекциите по „Гериатрия“ се провежда от проф. д-р  Визев, дмн; 

 Лекциите по „Кожни болести“ се провежда от доц.д-р Праматаров, дм; 

 Лекциите по „Образна диагностика“ се провежда от доц. д-рТончев, дм; 

 Лекциите по „Промоция на здравето“ и „Социална медицина“ се провеждат от проф. д-р Апостолов, дм, дмн и доц. д-р Шопова, дм; 

 Лекциите по „Хигиена и екология“ се провежда от проф. д-р Иванова, дм; гл. ас. д-р Въткова,дм; ас. д-р Попова, дм;  

 Лекциите по Психиатрия се провежда от доц. Тончев, дм във ВМА, в Клиниката по психиатрия; 

 Учебната практика се провежда в бази ВМА и „Софиямед“ от гл.с. Теменужка Дякова; ст.м.с. Лиляна Йорданова(ВМА) ;  и ас. Цанка Маринова УБ“Лозенец“( випускът се 
разделя на две групи за практиката във ВМА и Софиямед и в средата на семестъра, групите, които са във ВМА -  отиват в „Софиямед“ и обратно) 

 
 
 

                                                                                                    

 

 

                                                                                               Декан:  

/проф. д-р Любомир Спасов, дм/ 

 

 
 


