
 
 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 

по Медицина на специалисти  

за лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) 

 и намаляване на стигмата и дискриминацията на ХЖХС от медицинския персонал 
 

 
1-ви ден, 22.11 2012г. (четвъртък) 

 
Тематично направление: Диагностика и предоставяне на антиретровирусно (АРВ) 

лечение, грижи и подкрепа на хора, живеещи с ХИВ/СПИН 
 
 

13:00 – 16:00 
 Откриване на обучението и представяне на програмата и лекторите – от 

проф. д-р Стефан Костянев, дмн (Ректор на МУ-Пловдив) и проф. д-р Мариана 
Мурджева, дм (Локален координатор) 

 Епидемиология на ХИВ инфекцията, рисково поведение и уязвими групи в 
България   
Лектор: проф. д-р Йорданка Стоилова, дм, специалист по епидемиология,  
Ръководител на Катедра Епидемиология, МУ–Пловдив (2 уч. ч) 

 Имунопатогенеза на ХИВ/СПИН  
Лектор: доц. д-р Мариана Мурджева, дм,  
специалист по микробиология и клинична имунология,  
Ръководител на Катедра Микробиология и имунология, МУ-Пловдив (2 уч.ч) 
 

16:00 – 16:30 Кафе пауза 
 
16:30 – 20.00 

 
 Консултиране, изследване и насочване при ХИВ инфекция   

Лектори: доц. д-р Красимира Чудомирова, дм, специалист дерматология и 
венерология 
Катедра Дерматология и венерология, МУ-Пловдив 
и д-р Мария Атанасова, гл.ас., специалист по микробиология и вирусология 
Катедра Микробиология и Имунология, МУ-Пловдив (2 уч. ч) 

 
 Клинични прояви на СПИН и СПИН-свързани състояния  

Лектор: проф. д-р Мариана Стойчева, дм, дмн, специалист по педиатрия и 
инфекциозни болести, Ръководител на Катедра Инфекциозни болести, МУ-
Пловдив ( 2 уч.ч) 
 

 Дискусия.  
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2-ри ден, 23.11. 2012 г. (петък) 

 
Тематично направление: Намаляване на стигмата и дискриминацията 

спрямо хората, живеещи с ХИВ/СПИН от страна на медицинския персонал 
 

13:00 – 16:00 
 Професионален риск, превенция и постекспозиционна профилактика на 

ХИВ/СПИН в медицинската практика  
Лектор: проф. д-р Йорданка Стоилова, дм, специалист по епидемиология,  
Ръководител на Катедра по Епидемиология, МУ-Пловдив (2 уч. ч) 

 
 Деонтологични проблеми, свързани с ХИВ/СПИН  

Лектор: доц. д-р Мария Стойкова, дм, специалист дентална медицина и 
медицинска   етика, Ръководител на Катедра Социална медицина и обществено 
здраве; МУ-Пловдив (2 уч. ч) 
 
16:00 – 16:30 Кафе-пауза 

 
16.30 – 20.00 

 
 Конфиденциалност, съхранение и разкриване на медицинска информация, 

свързана с ХИВ статус  
Лектори: доц. д-р Красимира Чудомирова, дм, специалист по дерматология и 
венерология, Катедра Дерматология и венерология; МУ-Пловдив и доц. д-р 
Радка Комитова, дм, специалист по инфекциозни болести, Катедра по 
Инфекциозни болести, МУ-Пловдив (2 уч. ч) 

 
 Намаляване на стигма и дискриминация на хората, живеещи с ХИВ/СПИН 

от страна на медицинския персонал  
Лектор: доц. д-р Радка Комитова, дм, специалист по инфекциозни болести,  
Катедра по Инфекциозни болести, МУ-Пловдив (2 уч. ч) 
 
 

Дискусия. Получаване на сертификат за участие. 
 
 
 
 
22.10.2012г.       Изготвил:  
гр. Пловдив       проф. д-р М. Мурджева, дм 
        Зам. Ректор МСПД 
 
 
        Утвърдил: 
        Проф. д-р Ст. Костянев, дмн 
        Р Е К ТО Р 
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