ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ
за продължаващо медицинско обучение
на висшите медицински специалисти
и професионалисти по здравни грижи
2018

1.

УКАЗАНИЯ

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.

Завършилите форма на СДО получават „Удостоверение” с отразени кредитни точки.

4.

Курсовете и индивидуалното обучение (за учебен ден) се заплащат както
следва:
•

за висши медицински специалисти с образователно-квалификационна
степен „магистър“ по медицина: 60 лв. за учебен ден;

•

за професионалисти по здравни грижи с образователно-квалификационна степен „специалист, бакалавър, магистър“: 10 лв. за учебен ден;

5.

Завършилите обучения за извършване на високоспециализирана дейност в
медицината (ВСД) получават „сертификат“.

6.

Таксата за обучение по високоспециализирани дейности в медицината е в
размер на 60 лв. за учебен ден.

7.

За обучение по високоспециализирана дейност в медицината (ВСД) могат
да кандидатстват лекари с призната клинична специалност, изискваща се
от учебната програма.

8.

Към заявлението за обучение по ВСД се прилага диплома за висше образование и свидетелство за призната специалност.

9.

При започване на обученията се заплаща еднократно „такса правоучастие“
в размер на 30 лв. (курсове, индивидуално обучение).

10. При провеждане на обучения на чужд език таксата за обучение е в размер
на 60 евро на учебен ден.
Размерът на таксите за обучение е с включено ДДС!

ЗАБЕЛЕЖКА: Служителите на Сити Клиник УМБАЛ не заплащат
обученията си, с изключение на обученията по ВСД.
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І. КУРСОВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ ПО МЕДИЦИНА
1. ТЕМА НА КУРСА: Особености на анестезията при операции в
условията на екстракорпорално кръвообращение
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Милен Бонев
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Виктор Димитров
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Запознаване с особеностите на водене на анестезия в условията
на екстракорпорално кръвообращение, хемодинамичен мониторинг, практическо
участие в операционна зала.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари с придобита специалност по
Анестезиология и интензивно лечение, както и специализиращи по специалността.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - отделение по
анестезиология и интензивно лечение.
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 22.10.2018 г. – 5 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 5

2. ТЕМА НА КУРСА: Ендоваскуларно лечение на аортни
заболявания
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Иво Петров, дм
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Зоран Станков
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Заболяванията на аортата (аневризма, дисекация, коарктация) са
свързани с висок процент на заболеваемост и смъртност. Ендоваскуларното лечение
е златен стандарт при аневризми и дисекации на торакалната и абдоминалната аорта
и се превръща в средство на избор при някои случаи на торакоабдоминални аневриз
ми и дисекация и аневризма обхващащи аортната дъга
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари с придобита специалност по
кардиология и сертификат по Инвазивна кардиология
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - клиника по кардиология
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 16.04.2018 г. – 10 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 3

3. ТЕМА НА КУРСА: Стентиране на екстракраниални мозъчни
съдове
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Иво Петров, дм
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Ивета Ташева
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Мозъчно-съдовата болест е една от основните причини за исхемичен мозъчен инсулт – един от най-големите убийци на нашето съвремие. Стентирането на каротидни артерии е методика, равностойна на хирургичната тромбендоартеректомия и придобива все по-голяма популярност в световен мащаб. Въвеждането
на инвазивни методики като радиален достъп, двойна мозъчна протекция, хибридни
стентове ще бъдат обсъждани и демонстрирани по време на курса
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари с придобита специалност по кардиология и сертификат по Инвазивна кардиология
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ- клиника по кардиология
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 04.06.2018 г. – 10 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 3

4. ТЕМА НА КУРСА: Сърце при артериална хипертония
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Найденка Златарева, дмн
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Петър Поломски
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Артериалната хипертония е основен рисков фактор за сърдечно-съдови неблагоприятни събития. Полиорганните увреждания при високо артериално налягане са обект на усилията на кардиолози, ангиолози и невролози. Ранната
диагностика и оптималният контрол на артериалното налягане са гаранция за намаляване на усложненията.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари с придобита специалност по
кардиология, ангиология и неврология
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - клиника по кардиология
и ангиология
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 07.05.2018 г. – 5 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 12

ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ

5

5. ТЕМА НА КУРСА: Ехографска оценка на спешните състояния
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Найденка Златарева, дмн
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Георги Добрев
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Ехокардиографията е основен неинвазивен метод за оценка на
структурата и функцията на сърцето. Диагностиката и лечението на спешните състояния в кардиологията са основен дял от ежедневната клинична практика на специалистите по кардиология и се базират на приложението на тази методика.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари с придобита специалност по кардиология, работещи в отделенията по кардиология и лечебно-диагностичните центрове
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - интензивно
кардиологично отделение.
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 23.04.2018 г. – 5 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 12

6. ТЕМА НА КУРСА: Спешни състояния в електрофизиология и
електрокардиостимулация
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Лазар Ангелков, дмн
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Милен Предовски
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Курсистите ще се запознаят с острите нарушения на сърдечния
ритъм, които изискват бърза и алгоритъмно прецизна лекарска намеса.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: магистър по медицина.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ- отделение по
електрофизиология и кардиостимулация.
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 27.09.2018 г. – 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: до 20

7. ТЕМА НА КУРСА: Електрoкардиографията като основна
диагностична методика на ритъмно-проводната патология на
сърцето
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Лазар Ангелков, дмн
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Милен Предовски
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Курсистите ще се запознаят с основните нарушения на сърдечния ритъм, които изискват бърза терапевтична намеса.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: магистър по медицина
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - отделение по
електрофизиология и кардиостимулация
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 25.04.2018 г. – 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: до 20

8. ТЕМА НА КУРСА: Трансезофагеална ехография
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Яна Симова, дм
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Инна Царева
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Трансезофагеална ехокардиография (ТЕЕ) допълва трансторакалното ехокардиографско изследване при оценка на пациенти със съмнение за кардиоемболични инциденти, инфекциозен ендокардит, аортна дисекация, за детайлна
оценка на клапни лезии и др. ТЕЕ представлява полуинвазивно изследване, за провеждането на което е необходима отлична анатомична подготовка, детайлни кардиологични познания и натрупан опит.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари с придобита специалност по
кардиология и специализанти по кардиология
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - клиника по кардиология
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 15.05.2018 г. - 3 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 3
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9. ТЕМА НА КУРСА: Анализ на миокардна деформация
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Яна Симова, дм
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Александра Чернева
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Оценката на систолната функция на сърцето чрез използване на
стандартните параметри (като например фракция на изтласкване) често не е достатъчно прецизна в ситуации, като насочване на пациенти за оператвно лечение, провеждане на химиотерапия и др. В тези случаи анализът на миокардната деформация
ни дава допълнителна информация, необходима за определяне на оптималното поведение.
Изследването на strain и strain rate изисква наличие на висок клас ехокардиографска
апаратура, натрупан ехокардиографски опит и обширни кардиологични познания.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари с придобита специалност по
кардиология и специализанти по кардиология
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - клиника по кардиология
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 24.04.2018 г. – 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 3

10. ТЕМА НА КУРСА: Клинична интерпретация и практическо
поведение при промени в скрийнинговите и някои
специализирани показатели на хемостазата.
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Юлиана Патокова
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: биолог Адриана Чельовска
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Клиничната интерпретация на хемостазните тестове при стойности извън референтните граници често пъти създава затруднения на практикуващите лекари. Трябва добре да се познават причините за тези отклонения - технически
особености на апаратурата, приемани лекарства или наличие на инхибитори, влияещи
върху тестовете и др. Правилната интерпретация осигурява и правилен терапевтичен
подход.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари, работещи в звената за интензивно
лечение, анестезиологични и реанимационни сектори, кардиология, общопрактикуващи лекари.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ- отделение по клинична
лаборатория.
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 26.04.2018 г. - 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 3

11. ТЕМА НА КУРСА: Професионален стрес. Разпознаване и
превенция
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: психолог Цвета Младенова, дп
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Професионалният стрес при лекарите представлява основен
фактор за ефективността във високоотговорната им работа. Курсът запознава със
симптомите и проявите му, различните методи за контрола и преодоляването му, както и със синдрома на професионално изпепеляване (burn out).
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: магистър по медицина
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - Учебна зала
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 17.05. 2018 г. – 3 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 10

12. ТЕМА НА КУРСА: Здравословно и лечебно хранене същност и роля в превенцията и в терапията
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Емилия Дончева
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Същност, роля и значение на здравословното хранене за превенция на здравето. Основни видове диети, принципите за тяхното изграждане, показания за назначаване.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари с придобита специалност по хранене и диететика, обща медицина, вътрешни болести, гастроентерология, кардиология, ендокринология, медицинска онкология
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - Учебна зала
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 15.05. 2018 г.; 20.11.2018г. – 3 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 10
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13. ТЕМА НА КУРСА: Увод в съдовата хирургия. Съвременни
методи за диагностика и лечение.
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Стефан Стефанов, дм
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Чакъров
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Теоретичната подготовка по отношение основни моменти на клиничното протичане на съдовите заболявания, нови методи за диагностика и лечение
биха били от голяма полза за всеки специалист от хирургични и интернистични специалности, работещ с подобни пациенти. Тези специалисти са основна част от екипа,
който се занимава с тяхното лечение и високият професионализъм предполага знание на съвременните теоретични постановки във всяка област, както и модерните
методи за лечение.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари с придобита специалност по хирургия, съдова хирургия.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - Учебна зала
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 11.04.2018 г. – 3 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 6-8

14. ТЕМА НА КУРСА: Диабетно стъпало и съдово-хирургични
методи за лечение
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Стефан Стефанов, дм
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Самарджиев
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Захарният диабет е основен рисков фактор за развитието на атеросклерозата. От друга страна диабетната ангиопатия на долните крайници е едно
от най-честите късни усложнения на диабета. По тази причина риска от загуба на
крайника при диабетици е 30-40 пъти по-висок в сравнение с недиабетици. Това прави
нуждата от познаването на спецификите на протичане на исхемията на долни крайници особено важна от страна на всички медицински специалности, занимаващи се с
диабетно болни пациенти.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари с придобита специалност по хирургия, съдова хирургия, ендокринология, общопрактикуващи лекари, както и студенти
по медицина.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - Учебна зала
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 05.06.2018 г. – 3 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 8-10

15. ТЕМА НА КУРСА: Стандарти за лечение на
труднозаздравяващи рани със съдов произход етио-патогенеза, диагностика, видове превръзки,
принципи на локалното лечение
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Стефан Стефанов, дм
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Чакъров
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Лечението на труднозаздравяващите рани е актуален проблем
в много области на хирургията и медицината като цяло. Тези рани представляват
също така и финансово натоварване за много пациенти в доболничната помощ. Основна част от хроничните рани са със съдова генеза и лечението им е пряко свързано
със специализирани знания относно съдовите заболявания – артериални и венозни.
Специалистите по обща хирургия, по съдова хирургия, ангиолози и специалисти по
здравни грижи, са неотменна част от мултипрофилния екип, който би се справил с
успех при лечението на пациенти с труднозаздравяващи рани.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: лекари с придобита специалност по хирургия, съдова хирургия, ендокринология, общопрактикуващи лекари, както и студенти
по медицина.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Учебна зала
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 02.05.2018 г. – 3 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 8-10

II. КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
1. ТЕМА НА КУРСА: Кардиопулмонална ресусцитация
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Милен Бонев
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: д-р Виктор Димитров
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Усвояване на практически умения за провеждане на кардиопулмонална ресусцитация.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - отделение по анестезиология и интензивно лечение
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: – целогодишно, без месеците юли и август, при група от
минимум 3 човека.
БРОЙ КУРСИСТИ: 15
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2. ТЕМА НА КУРСА: Телемониториране на пациенти със
сърдечно-съдови заболявания - роля на медицинската сестра
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Искрен Гарвански
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: ст. м. с. Таня Накова
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Пациентите със сърдечно-съдови заболявания често имат нужда
от ЕКГ мониториране. Медицинската сестра трябва да може да провежда начален
елементарен анализ на получените ЕКГ сигнали. Спецификата на работа често поставя медицинската сестра като единствен наблюдател на телеметрията.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - отделение по кардиология
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 25.04.2018 г. – 1 работен ден
БРОЙ КУРСИСТИ: 7

3. ТЕМА НА КУРСА: Подготовка, проследяване и лечение на
пациенти за радиофреквентна аблация
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Искрен Гарвански
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: ст. м. с. Таня Накова
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Запознаване на професионалистите по здравни грижи със спецификата на работа и сестринските грижи при пациенти с електрофизиологично изследване
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - отделение по кардиология
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 25.09.2018 г. – 1 работен ден
БРОЙ КУРСИСТИ: 7-10

4. ТЕМА НА КУРСА: Специфични сестрински грижи за
пациенти, оперирани с помощта на екстракорпоралното
кръвообращение(ЕКК). Правила за раздвижване през ранния
следоперативен период
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Венцеслав Киров
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: ст. м. с. Жулиета Калчева
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Теоретично и практическо запознаване със специфичната
работа със сърдечно-оперирани пациенти. Подобряване на сестринските грижи за
пациента.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - отделение по
кардиохирургия
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 29.03.2018 г.; 22.11.2018 г. - 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 7-10

5. ТЕМА НА КУРСА: Превързочна техника при пациенти след
кардиохирургична операция. Асистиране на хирурга и роля на
медицинската сестра.
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Венцеслав Киров
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: ст. м. с. Жулиета Калчева
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Теоретично и практическо запознаване със специфичната
работа със сърдечно-оперирани пациенти. Подобряване на сестринските грижи за
пациента.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - отделение по
кардиохирургия
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 27.03.2018 г.; 02.11.2018 г. – 1 работен дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 5- 7
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6. ТЕМА НА КУРСА: Видове хирургични инструменти и
приложението им
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: ст. м. с. Гергана Николова
ТЕХН. ОТГОВОРНИК: м.с. Захарина Грозданова
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Курсистите ще се запознаят със спецификата на работа и
хирургичния инструментариум в Операционния блок.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: професионалисти по здравни грижи
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Сити Клиник УМБАЛ - Операционен блок
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 10.05.2018 г.; 01.11.2018 г. - 2 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 3

7. ТЕМА НА КУРСА: Професионален стрес. Разпознаване и
превенция
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: психолог Цвета Младенова, дп
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Професионалният стрес при специалистите по здравни грижи
представлява основен фактор за ефективността във високоотговорната им работа.
Курсът запознава със симптомите и проявите му, различните методи за контрола и
преодоляването му, както и със синдрома на професионално изпепеляване (burn out).
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: медицински сестри и други специалисти по
здравни грижи.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ- Учебна зала
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 08.10.2018 г. – 3 работни дни
БРОЙ КУРСИСТИ: 10

8. ТЕМА НА КУРСА: Хигиена на ръце
ВИД НА КУРСА: тематичен
РЪКОВОДИТЕЛ: здравен инспектор Биляна Даскалова
КРАТКА АНОТАЦИЯ: Ръцете са основен фактор за предаване на ВБИ. С цел превенция
на инфекциите, свързани с мед. обслужване, персоналът трябва да бъде обучен за
правилно извършване на хигиена на ръце. Правилно проведената деконтаминация на
ръцете е с доказана ефективност за защита от инфекции, както при пациентите, така
и при мед. персонал.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В КУРСА: медицински сестри и други специалисти по
здравни грижи.
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - Учебна зала
ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 08.06.2017 г.; 19.10.2018 г. – 1 работен ден
БРОЙ КУРСИСТИ: 10

III. Обучения по Високоспециализирани дейности
в медицината (ВСД)
„Инвазивна съдова медицина“
„Ехокардиография - експертно ниво“
„Ултразвукова съдова диагностика“
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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:

От него по специалността:

_________________________ ____________________ ______________________________
Призната специалност:
_________________________________________________________________________________
Съгласувано с:
Медицински директор:

Главна медицинска сестра:

_________________________ ____________________ ______________________________
Дата:
_________________________

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.

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:

От него по специалността:

_________________________ ____________________ ______________________________
Призната специалност:
_________________________________________________________________________________
Съгласувано с:
Медицински директор:

Главна медицинска сестра:

_________________________ ____________________ ______________________________

0 700 13 127

София 1407, ул. Околовръстен път №127
cardio@acibademcityclinic.bg

www.facebook.com/acibademcityclinic.bg

www.acibademcityclinic.bg

Сити Клиник Сърдечно-съдов център София е Университетска
многопрофилна болница за активно лечение, лидер в
лечението на цялата гама сърдечни и съдови заболявания.
Болницата работи в следните основни клинични направления:
• Кардиология

•

• Съдова хирургия

•

• Aнгиология и флебология
• Образна диагностика

•

Електрофизиология
Сърдечна хирургия
Неврология

Сърдечно-съдовият център е първото лечебно заведение
у нас и в Югоизточна Европа, акредитирано от JCI (Joint
Commission International) и отличенo с най-високия стандарт за
качество и безoпaсност в областта на здравеопазването.

