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ВАЖНО: Препоръчително е кандидатите за участие в 
даден курс, предварително да се свържат с отговорника 
на курса и своевременно да подадат заявление за участие 
в отдел СДО на Медицински университет – Пловдив.  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

І. УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА В АГ 
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ – основен курс за лекари, специализира-
щи „Акушерство и гинекология“ по Наредба №34/29.12.2006 г. Продължи-
телност – 25 дни. Начало – 28 септември 2016 г. Курсисти – 7 бр. База – катед-
ра /клиника/ „Акушерство и гинекология“ – Медицински университет (бул. 
„Пещерско шосе“, 66), Пловдив. Отг. проф. д-р Мария Малинова, дм 

1. СЪВРЕМЕННА 3D И 4D ЕХОГРАФИЯ, CD И PD – ДОПЛЕРОВА 
ЕХОГРАФИЯ В АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

Продължителност: 5 дни 
Време на провеждане: 11.05.2016 г. – 15.05.2016 г. 
Отговорник: проф. д-р Малинова, дм, д-р Г. Амалиев 
Брой курсисти: 5 
База за провеждане: АГ Клиника (УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД) 
Предназначен за: акушер-гинеколози 
Изисквания: придобита специалност по Акушерство и гинекология и 

поне 4 годишен опит в ехография, доказано със сертификат или удостовере-
ние от зав. отделение 

Анотация: Запознава с възможностите на новите методи за диагностика 
на нормална и патологична бременност, доброкачествени и злокачествени ту-
мори на матка, яйчници, възпалителни заболявания на органите в малък таз. 

План – разписание за индивидуално обучение: 
Ехография в Акушерство и гинекология: 5 дни по договореност, целогодишно 
Кредитни точки: по 5 кредитни точки на ден 

2. УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА В АГ (НАПРЕДНАЛИ) 
Продължителност: 5 дни 
Време на провеждане: 05.10.2016 г. – 09.10.2016 г. 
Отговорник: проф. д-р Малинова, дм 
Брой курсисти: 5 
База за провеждане: АГ Клиника (УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД) 
Предназначен за: акушер-гинеколози 
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Изисквания: придобита специалност по Акушерство и гинекология и 
поне 4-годишен опит в ехография, доказано със сертификат или удостовере-
ние от зав. отделение 

Анотация: Запознава с възможностите на новите методи за диагностика 
на нормална и патологична бременност, доброкачествени и злокачествени ту-
мори на матка, яйчници, възпалителни заболявания на органите в малък таз. 

Кредитни точки: 25 точки 

3. УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕ-
КОЛОГИЯТА (НАЧАЛЕН) 

Продължителност: 5 дни 
Време на провеждане: 15.02. – 19.02.2016 г. 
Отговорници: проф. д-р Малинова, дм 
Предназначен за: акушер-гинеколози и лекари на обща медицинска 

практика 
База на провеждане: АГ Клиника (УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД); 
Брой на курсистите: 5 бр. 
Анотация: Запознаване с възможностите на ултразвуковото изследване 

за диагностика на ранна бременност – нормална и патологична, проследяване 
развитието на бременността, определяне гестационната възраст, диагностика 
на гинекологичните заболявания. 

4. ХИСТЕРОСКОПИЯ 
Продължителност: 5 дни. 
Време на провеждане: 01.02.2016 г. – 05.02.2016 г. 
Отговорници: д-р Ямаков  
Предназначен за: акушер-гинеколози 
База на провеждане: АГ Клиника (УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД) 
Брой на курсистите: 5 бр. 
Анотация: Запознаване с техниката на контактната, панорамната и 

флексибилната хистероскопии. Индикации. Нормални и патологични образи. 
Прицелна биопсия. 

5. КУРС ПО ДИАГНОСТИЧНА ЛАПАРОСКОПИЯ 
Продължителност: 5 дни. 
Време на провеждане: 18.10.2016 г. – 22.10.2016 г. 
Отговорници: д-р И. Амалиев  
Предназначен за: акушер-гинеколози 
База на провеждане: АГ Клиника (УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД) 
Брой на курсистите: 3 бр. 
Анотация: Курсът има за задача да запознае гинеколозите с техниката 

на метода, приложението му в гинекологичната практика, значението му в 
диагностиката на стерилитета у жената. 
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6. КУРС ПО ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕНЗИВНАТА ТЕРАПИЯ В НЕОНА-
ТОЛОГИЯТА 

Продължителност: 5 дни 
Време на провеждане: 09.V. – 13.V.2016 г. 
План – разписание за индивидуално обучение: по договореност, цело-

годишно 
Отговорници: проф. д-р Мая Кръстева, дм 
Предназначен за: педиатри обслужващи Родилна зала и Детска стая как-

то и такива, работещи и специализиращи неонатология 
База на провеждане: АГ Клиника, Отделение по интензивна терапия 

(УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД) 
Брой на курсистите: минимум 3 
Анотация: Разглеждат се някои основни въпроси на интензивното лече-

ние на новородените – дихателна недостатъчност, перинатална асфиксия и 
реанимация в Родилна зала, хипоксично исхемични и хеморагични увреди на 
ЦНС, диагностика и лечение на майчино-феталните инфекции и др. акценти-
ра се върху положението на съвременните диагностични и терапевтични ме-
тоди в комплекса на интензивната терапия на новородените деца. 

7. КУРС ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА ОБЩОПРАКТИ-
КУВАЩИ ЛЕКАРИ 

Продължителност: 7 седмици 
Време на провеждане: Съгласно плана на специализацията по Обща 

медицина 
Отговорници: проф. д-р Пехливанов, дмн 
Предназначен за: общопрактикуващи лекари 
База на провеждане: АГ Клиника (УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД) и Ауди-

торен комплекс на МУ – Пловдив 
Брой на курсистите: 12 бр. 
Изисквания: кандидатите трябва да бъдат зачислени за специализация 

по обща медицина 
Анотация: Запознаване с основните проблеми в акушеро-гинекологич-

ната практика. 

8. НАЧАЛЕН КУРС ОПЕРАТИВНА ЛАПАРОСКОПИЯ 
Продължителност: 5 дни 
Време на провеждане: от 14 до 18 март 2016 г. 
Отговорници: проф. д-р Бл. Пехливанов, дмн 
База на провеждане: СБАЛАГ „Селена“ / тел. 032 648 020 
Брой на курсистите: 3 курсисти 
Изисквания за постъпване в курса: преминало обучение по диагнос-

тична лапароскопия 

9. НАЧАЛЕН КУРС ОПЕРАТИВНА ХИСТЕРОСКОПИЯ 
Продължителност: 3 дни 
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Време на провеждане: от 04 до 06 април 2016 г. 
Отговорници: проф. д-р Бл. Пехливанов, дмн 
База на провеждане: СБАЛАГ „Селена“ / тел. 032 648 020 
Брой на курсистите: 3-ма курсисти 
Изисквания за постъпване в курса: преминали курс за диагностична 

хистероскория 

10. ЕХОГРАФСКИ КУРС ЗА НАПРЕДНАЛИ 
Продължителност: 5 дни 
Време на провеждане: от 22 до 26 февруари 2016 г. 
Отговорници: проф. д-р Бл. Пехливанов, дмн 
База на провеждане: СБАЛАГ „Селена“ / тел. 032 648 020 
Брой на курсистите: 4-ма курсисти 
Изисквания за постъпване в курса: преминали курс 1-во ниво ехограф-

ско обучение. 

КУРСОВЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
ЗА АКУШЕРКИ 

10. КУРС ПО СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕ-
КОЛОГИЯТА 

Анотация: разглеждат се някои основни спешни състояния в акушерст-
вото и гинекологията, налагащи спешна и адекватна акушерска намеса. 

Отговорник: проф. д-р М. Малинова, дм 
Изисквания за постъпване в курса: предназначен е за акушерки, рабо-

тещи в АГ мрежата 
База на провеждане: Катедра по АГ (Клиниката по АГ към УМБАЛ 

„Св. Георги“ ЕАД 
Брой на курсистите: 5 бр. 
Време на провеждане: 09 – 12.05.2016 г. 

11. КУРС ПО СЕКСУАЛНО-ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ 
Анотация: разглеждат се съвременните аспекти в профилактиката и те-

рапията на сексуално-трансмисивните инфекции. 
Отговорник: доц. д-р Д. Кичукова, дм 
Изисквания за постъпване в курса: предназначен е за акушерки 
База на провеждане: МК – Медицински университет – Пловдив 
Брой на курсистите: 5 бр. 
Време на провеждане: 24.03. – 27.03.2016 г. 

12. КУРС ПО МЕДИКО-СОЦИАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОБ-
ЛЕМИ НА НЕДОНОСЕНОСТТА 

Анотация: разглеждат се съвременните аспекти на интензивните грижи 
и лечението на новороденото дете с акцент върху акушерското поведение. 

Отговорник: проф. д-р Мая Кръстева, дм 
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Изисквания за постъпване в курса: предназначен е за акушерки 
База на провеждане: Катедра по АГ – Отделение по интензивна терапия 

(Клиниката по АГ към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД) 
Брой на курсистите: 5 бр. 
Време на провеждане: 25.05. – 27.05.2016 г. 

КАТЕДРА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ,  
СПЕШНА И ИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА 

13. ТРУДНА ИНТУБАЦИЯ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОХОДИМИ ДИХА-
ТЕЛНИ ПЪТИЩА 

Анотация: Една от най-стресиращите ситуации за лекарите, работещи в 
условията на спешност, е трудната или неосъществима интубация и невъз-
можността пациента да бъде вентилиран. Причините за появата на такава си-
туация могат да се крият в нашата неправилна оценка на дихателните пътища 
на пациента и недостатъчната ни подготовка. 

Успешното осигуряване на проходими дихателни пътища, изисква под-
държането на адекватна теоретична и практическа подготовка, позволяващи 
да се избере и приложи правилния метод и апаратура, при съответния паци-
ент.  

Курсът се състои от: 
1. Лекции – Оценка на пациента – методи за ларингоскопия и грешки 

при оценка на дихателните пътища на пациента; Как да оптимизираме труд-
ните дихателни пътища;Съвременни противоречия; Как да избегнем предотв-
ратими проблеми от страна на пациента, апаратурата и анестезиоло-
га/интензивиста; Как да изберем правилното оборудване? Как да изпълним 
безупречно най-добрия план? А имаме ли план Б? Човешкият фактор, при 
осигуряване на проходими дихателни пътища. 

2. Практически занимания върху манекен – Оптимизиране на трудните 
дихателни пътища; Бързо последователно въвеждане; Видеоларингоскопия; 
Техники за визуализация с фиброоптична система. Поддръжка на флексибил-
на и ригиднафиброоптична система; Фиброоптичнаинтубация, при „буден“ 
пациент; Фиброоптичнаинтубация при „спящ“ пациент; Ларингеална маска. 

3. Симулация на клинични случаи – допълнителни обстоятелства, зат-
рудняващи осигуряването на проходими дихателни пътища – абсцес, ларин-
геален тумор, епиглотит, пълен стомах, условия извън операционната зала и 
т.н.  

Целта е курсистите, в хода на практическите занимания, да придобият 
широк набор от умения и увереност, при използването на съвременни уст-
ройства и техники за осигуряване на проходими дихателни пътища, които да 
приложат, при наличие на трудни дихателни пътища в ежедневната им прак-
тика.  

Отговорник: проф. д-р Чавдар Стефанов, дм – ръководител КАСИМ, 
д-р Ивайло Минев 
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Курсът е предназначен за: специалисти и / или специализанти по спеш-
на медицина, анестезиология и интензивно лечение, пулмология, УНГ, ЛЧХ 

Изисквания за постъпване в курса: лекари с придобита специалност по 
„Анестезиология и интензивно лечение“ 

База за провеждане: УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Хирургичен блок, 
КАСИМ 

Време за провеждане: от 14 ноември 2016 г. до 15 ноември 2016 г. 
Брой курсисти: 5 – 8 /пет – осем/ курсиста 

14. ТЕЖКА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНА ТРАВМА. ЕТИОПАТОГЕНЕЗА. 
МОНИТОРИНГ. ЛЕЧЕНИЕ. ПРОГНОЗА И ИЗХОД ОТ ТЕЖКАТА ЧЕ-
РЕПНО-МОЗЪЧНА ТРАВМА 

Анотация: Тежката черепно-мозъчната травма (ТЧМТ) е голям меди-
цински и социално-икономически проблем на съвременното общество. Еже-
годно милиони млади хора, в активна трудова и репродуктивна възраст заги-
ват или развиват тежка инвалидизация, вследствие на мозъчен травматизъм. 
Огромни са финансовите разходи на обществото и семействата за лечение и 
рехабилитация на пострадалите, висока е емоционалната цена. Епидемиоло-
гичните изследвания на мозъчния травматизъм показват нарастване на често-
тата и промяна в спектъра на мозъчната травма от миналия век до наши дни. 
Тези промени са свързани със социално-икономическото развитие на общест-
вото, научно-техническият прогрес, урбанизацията, развитието на пътно-
транспортните комуникации и други. Курсът включва основни теоретични 
познания по етиологията и патогенезата на ТЧМТ, мониторирането и́. Под-
робно се разглеждат в алгоритмичен вид основните правила на лечение на 
ТЧМТ. Разглеждат се усложненията на ТЧМТ, тяхната клиника и лечение. 
Застъпени са прогнозата и изхода от лечението на ТЧМТ. С оглед високият 
пациентопоток с подобна патология на Клиниката по анестезиология, реани-
мация и интензивна терапия курсът включва и усвояването на практически 
навици и умения по темата. 

Отговорник: проф. д-р Чавдар Стефанов, дм – ръководител на КАСИМ;  
д-р Костадин Чифлигаров – гл. адм. асистент КАСИМ 

Курсът е предназначен за лекари анестезиолози – интензивни терапевти 
Изисквания за постъпване на курса: лекари с придобита специалност по 

„Анестезиология и интензивно лечение“ 
План – разписание за индивидуално обучение 
База за провеждане: УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, Хирурги-

чен блок, КАИЛ 
Време за провеждане: 11 април 2016 г. до 15 април 2016 г. 
Брой курсисти: 5 – 8 /пет – осем/ курсиста 

15. МОЗЪЧНА СМЪРТ. ГРИЖИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОНОР НА 
ОРГАНИ И ТЪКАНИ 

Анотация: Въвеждането на ефективни методи за изкуствена кардио-
пулмонарна поддръжка през последните няколко десетилетия създаде и нови 

10 



концепции, касаещи диагностицирането на смъртта. Новите технологии за 
интензивно лечение и реанимация показаха, че кардио-пулмонарните функ-
ции могат да бъдат реанимирани и изкуствено поддържани дори и тогава, ко-
гато мозъкът е необратимо увреден и дори физически разрушен. Това наложи 
преразглеждането на критериите за установяване на смърт, поради факта, че 
сърдечно-белодробната дейност се оказа заменяема по изкуствен начин. Т.е. 
спирането на сърдечно-белодробна дейност вече не може да се приеме като 
единствен критерий за смъртен изход поради наличието на ефективни техно-
логии, които биха могли да реанимират и изкуствено да поддържат тази дей-
ност дори и след настъпването на необратим срив на физиологичния интегри-
тет на индивида. Така се стигна до концепцията за мозъчната смърт и необхо-
димостта от дефинитивни неврологични критерии, по които да се преценява 
дали мозъчните функции са окончателно и необратимо спрели. Поставянето 
на една такава диагноза често и безпричинно се отлага от клиничните екипи 
поради трудности от предимно психологичен характер (винаги е трудно да се 
декларира, че битката за живота на пациента е загубена), но не бива да се заб-
равя и другата страна на една такава ситуация, а именно възможността да се 
победи смъртта чрез даване на шанс на близките да вземат информирано ре-
шение, което би могло да спаси друг, иначе обречен човешки живот. Курсът 
включва основни теоретични познания за мозъчната смърт. Разглеждат се в 
алгоритмичен вид основните правила за диагностика на мозъчната смърт и 
грижите за поддържане на донор (кондициониране). 

Отговорник: проф. д-р Чавдар Стефанов, дм – ръководител на КАСИМ; 
д-р Костадин Чифлигаров – главен асистент КАСИМ 

Изисквания за постъпване на курса: лекари с придобита специалност 
по „Анестезиология и интензивно лечение“ 

План – разписание за индивидуално обучение 
База за провеждане: УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, Хирурги-

чен блок, КАСИМ 
Време за провеждане: от 26 септември 2016 г. до 30 септември 2016 г. 
Брой курсисти: 5 – 8 /пет – осем/ курсиста 

16. СЕПСИС-ХРАНИТЕЛНА И МЕТАБОЛИТНА ПОДДРЪЖКА 
Анотация: Сепсисът и свързаната с него многоорганна недостатъчност 

са водеща причина за смърт сред критично болните пациенти в отделенията 
за интензивно лечение. Развитието на системната възпалителна реакция към 
инфекция е свързано с освобождаване на голямо количество про- и антиинф-
ламаторни цитокини, които наред с характерните нарушения в основните 
жизнени функции, предизвикват специфични промени в неврохуморалното 
обкръжение, метаболитния телесен модел и нутритивния статус на организма. 
Оставени без контрол тези промени водят до тежка енергийно-протеинна 
малнутриция, обозначавана като „септичен автоканибализъм“. Основните 
последици включват екстремна редукция на протеинния тъканен резерв, на-
рушаване на клетъчната структура и функция, развитие на синдром на тотал-
но метаболитно изчерпване и многоорганна недостатъчност. Те от своя стра-
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на са свързани с удължен болничен престой, повишена смъртност и по-висока 
цена на диагностично-лечебния процес. В този аспект хранителната и мета-
болитна поддръжка се разглежда като витален компонент на интензивното 
лечение при септично болните пациенти, задоволявайки техните специфични 
енергийни и пластични нужди и редуцирайки негативните последици на сеп-
тичната малнутриция. Курсът разглежда основните имунни, неврохормонал-
ни и метаболитни промени при развитие на сепсис и свързаната с тях септич-
на малнутриция, както и произтичащите от това специфични особености при 
планирането, провеждането и мониторирането на изкуствения нутритивен 
съпорт при тази категория пациенти в отделенията за интензивно лечение. 
Дискутират се съвременните препоръки по отношение на макро- и микронут-
ритивната доставка, избора на адекватен нутритивен режим и значението на 
протоколизирания подход при провеждането на хранителното подпомагане 
при сепсис. 

Отговорник: проф. д-р Чавдар Стефанов, дм – ръководител на КАСИМ; 
д-р Георги Павлов, дм 

Изисквания за постъпване на курса: лекари с придобита специалност 
по „Анестезиология и интензивно лечение“ 

План – разписание за индивидуално обучение 
Курсът е предназначен за: лекари анестезиолози – интензивни терапевти 
База за провеждане: УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, Хирурги-

чен блок, КАСИМ 
Продължителност: 5 дни 
Време за провеждане: 04.04. – 08.04.2016 г. и 12.10. – 16.10.2016 г. 
Брой курсисти: 5 – 8 /пет – осем/ курсиста 

КАТЕДРА ПО ФАРМАКОЛОГИЯ И  
КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ 

17. ПОДХОДИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ И АНТИС-
ТЕНОКАРДНИ СРЕДСТВА 

Анотация: Целта на курса е да се посочат съвременните тенденции в 
лечението на хипертония и стенокардия като се разглеждат въпросите за 
ефективност, безопасност, удачност, цена на препаратите. Ще се обсъждат 
нежеланите лекарствени реакции на лекарствените групи, съотношенията 
полза/риск, полза/цена, важни лекарствени взаимодействия. 

Отговорник: проф. д-р И. Костадинова, дм; проф. д-р Л. Пейчев, дм 
Изисквания за постъпване в курса: общопрактикуващи лекари и лекари 

с основни и профилни специалности 
Продължителност: 3 дни, през м.ноември всяка година 
Брой курсисти: до 10 души 
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18. ФИТОТЕРАПИЯ. ОБЩИ ПОЗНАНИЯ ВЪРХУ СЪСТАВЯНЕТО И 
ИЗГОТВЯНЕТО НА РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА ДИ-
ХАТЕЛНАТА, ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА И СЪРДЕЧНО-СЪДОВА 
СИСТЕМИ 

Анотация: Целта на курса е запознаване с основните принципи на ле-
чение с фитотерапевтични средства, фармакологични ефекти на биологично 
активните вещества на дрогите, нежелани реакции и токсични ефекти при 
приложение на лечебни растителни дроги. 

Отговорник: д-р Ангел Рангелов, гл. админ. ас. 
Изисквания за постъпване в курса: общопрактикуващи лекари, специа-

листи по вътрешни болести 
База: Катедра по фармакология, клинична фармакология и лекарствена 

токсикология при МУ – Пловдив 
Продължителност: 3 дни, от м. май 2016 г. 
Брой курсисти: до 10 души 

19. ПОЛЗА/РИСК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С АНТИБИОТИЦИ И ХИМИОТЕ-
РАПЕВТИЦИ 

Анотация: Целта на курса е да се посочат новите тенденции при лече-
ние с химиотерапевтици. Да се разгледат ефективност, безопасност, удачност, 
цена на различните групи химиотерапевтици и се определят най-ефективните 
химиотерапевтици при лечение на белодробни, уро- и други често срещани 
инфекции. 

Отговорник: проф. д-р И. Костадинова, дм; д-р И. Костадинов, дм 
Изисквания за постъпване в курса: общопрактикуващи лекари и лекари 

с основни и профилни специалности 
Продължителност: 3 дни, от началото на октомври 2016 г. 
Брой курсисти: до 10 души 

ПЪРВА КАТЕДРА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ 

СЕКЦИЯ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ 

20. ИНДОЛЕНТНИ НЕХОДЖКИНОВИ ЛИМФОМИ-ДИАГНОСТИКА 
И ТЕРАПЕВТИЧНА СТРАТЕГИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ 

Анотация: Неходжкиновите лимфоми са с честота около 5/100 000 на-
селение и показват прогресираща тенденция за нарастваща заболеваемост с 
напредване на възрастта. При изразеното застаряване на населението в стра-
ната и Европа скоро основният контингент пациенти ще са на възраст над 
65 г. Биологията на индолетните лимфоми с тяхната склонност към вяло про-
тичане с редуващи се периоди на обостряне и затихване на патологичния 
процес, слабия толеранс към химиотерапията и съпътстващата коморбидност 
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при пациентите над 65 г. са съвременното предизвикателства към терапев-
тичната стратегия. 

Курсът разглежда съвременните патогенетични механизми, диагностика 
и лечение на индолетнинте Неходжкинови лимфоми. Обучението по имуно-
логичната и фенотипна диагностика се провежда имунологичния сектор на 
Централната институтска клинична лаборатория, а теоретичните и семинар-
ните занятия в клиниката по хематология. Специално внимание се отделя на 
променената терапевтична стратегия в ерата на таргетната терапия, протеа-
зомните инхибитори, пуриновите аналози и Bendamustin. Предвиждат се 
практически занимания с болни и участие в Клиничната комисия по хемато-
логия към клиниката. 

Отговорник: д-р Веселина Горанова-Маринова, дм, тел 032 602481, 
GSM 0888 885 741 

Изисквания за постъпване в курса: диплома за специалност по клинич-
на хематология, удостоверение за зачисление за докторантура, книжка за спе-
циализация, молба и писмено съгласие от ръководител здравно заведение. 

База за провеждане: Клиника по хематология МУ и УМБАЛ „Св. Геор-
ги“ – Пловдив 

Време за провеждане: юни 2016 г. 
Продължителност: 5 дни (30 учебни часа (15 часа лекции и 10 часа 

практически и семинарни занятия) 
Брой курсисти: 3 – 5 курсисти 
Ръководител: проф. д-р Ст. Горанов, дмн 

21. БОЛЕСТИ НА ПЛАЗМОЦИТНАТА РЕДИЦА: ДИАГНОСТИЧНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ И СЪВРЕМЕННА ТЕРАПЕВТИЧНА СТРАТЕГИЯ 

Анотация: Заболяванията на плазмоцитната редица показват необичаен 
ръст на заболеваемост. С честота от 2 – 4% / 100 000 население те отдавна изп-
ревариха хроничната лимфоцитна левкемия и са второто по честота лимфоп-
ролиферативно заболяване след дифузния В-едроклетъчен лимфом. По данни 
на редица онкохематологични центрове в Европа и САЩ честота им след 75 г. 
възраст отчайващо нараства и достига до 30 – 40 / 100000. Едновременно с това 
в последното десетилетие бяха разгадани важни патогенетични звена в биоло-
гията на заболяванията, които се превърнаха в новите терапевтични мишени. 
Курсът разглежда съвременните патогенетични механизми, диагностика и ле-
чение на мултипления миелом, AL-амилоидозата и болестите на лековерижни-
те депа. Обучението по имунологичната диагностика се провежда имуноло-
гичния сектор на Централната институтска клинична лаборатория, а теоретич-
ните и семинарните занятия в клиниката по хематология. Специално внимание 
се отделя на променената терапевтична стратегия (triple therapy) в ерата на 
протеазомните инхибитори (Bortezomib), имуномодулаторите Thalidomide, 
Lenalidomide и нарасналите възможности на трансплантационните режими. 
Предвижда се практически занимания с болни и участие в Клиничната коми-
сия по хематология към клиниката. 
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Отговорник: д-р Веселина Маринова, дм; тел: 032 602481, 
GSM 0888885741 

Ръководител: проф. д-р Стефан Горанов, дмн 
Предназначен за: продължително следдипломно обучение на специа-

листи хематолози, специализиращи клинична хематология, обучение на док-
роранти 

Изисквания за постъпване в курса: диплома за специалност по клинич-
на хематология, удостоверение за зачисление за докторантура, книжка за спе-
циализация, молба и писмено съгласие от ръководител здравно заведение 

База за провеждане: Клиника по хематология МУ и УМБАЛ „Св. Геор-
ги“ – Пловдив 

Време за провеждане: май 2016 г. 
Продължителност: 5 дни (30 учебни часа – 15 часа лекции и 10 часа 

практически и семинарни занятия) 
Брой курсисти: 3 – 5 курсисти 

СЕКЦИЯ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ 

22. БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА, ИЗВЪНБЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУ-
ЛОЗА 

Анотация: В курса за застъпени епидемиологични показатели, пато-
морфоза на туберкулозата, резистентност, мултирезистентност, екстензивна 
резистентност, най-чести клинични форми, диференциална диагноза, латент-
на туберкулозна инфекция, лечение DOTS стратегия, Национална програма за 
борба с туберкулозата. 

Отговорник: доц. д-р Вл. Ходжев, дм, д-р А.Торосян, дм 
Изискване за постъпване в курса: Курсът е предназначен за интернис-

ти, специализиращи вътрешни болести, подготовка за втора специалност – 
пневмология и фтизиатрия 

База за провеждане: Клиника по пулмология, УМБАЛ „Св. Георги“ 
Време за провеждане: 16 – 18 юни 2016 г. 
Брой курсисти: до 5 души 

СЕКЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

23. СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД ВЪВ ФИЗИКАЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ И РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЯТА ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВА-
НИЯ И ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА СТАВИ (ТАЗОБЕДРЕНА, КОЛЯН-
НА, РАМЕННА) 

Анотация: Запознаване с основните принципи и съвременните вижда-
ния, базирани на доказателствената медицина във физикалното лечение и ре-
хабилитацията на дегенеративни ставни заболявания и след ендопротезиране 
на стави, съобразени с индикациите за артропластика, оперативния достъп и 
вида ендопротези. Набляга се на комплексния подход с приложение на пре-
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формирани физикални фактори, специфични кинезитерапевтични процедури, 
вкл. ерготерапия при съответните състояния. 

Отговорник: проф. д-р Е. Илиева, дм 
Изисквания за постъпване в курса: специализиращи лекари или такива 

със специалност по физикална и рехабилитационна медицина 
База за провеждане: Клиника за ранна рехабилитация и физикална ме-

дицина 
Продължителност: 5 дни, от 14.11.2016 г. 
Брой на курсистите: 6 

24. УДАРНО ВЪЛНОВАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА МУСКУЛ-
НО-СКЕЛЕТНИ И НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Анотация: Предложеният тематичен курс има за цел да запознае кур-
систите с основните принципи и механизми на действие на ударно-вълновата 
терапия /фокусирана и радиална/ и нейното приложение при хронични тенди-
нопатии и други заболявания на опорно-двигателния апарат, при осетоартро-
за, за повлияване на спастично повишен мускулен тонус. Уточняват се пока-
занията ипротивопоказанията за приложение, както и апробираните в практи-
ката паметри приложение на радиална ударно-вълнова терапия. 

Отговорник: проф. д-р Е. Илиева, дм 
Изисквания за постъпване в курса: специализиращи лекари или такива 

със специалност по физикална и рехабилитационна медицина 
База за провеждане: Клиника за ранна рехабилитация и физикална ме-

дицина 
Продължителност: 5 дни, от 14.03.2016 г. 
Брой курсисти: 6 

25. ЛАЗЕРТЕРАПИЯ 
Анотация: Предложеният тематичен курсима за цел да запознае кур-

систите със същността на лазертерапията, принципите и механизмите на 
действие. Параметри и протоколи за приложение при различни заболявания. 
Същност на високо-интензивната лазертерапия. Курсът е необходим за усво-
яване на ВСД според Медицински стандарт по Физикална и Рехабилитацион-
на Медицина. 

Отговорник: проф. д-р Е. Илиева, дм 
Изисквания за постъпване в курса: лекари със специалност по ФРМ, 

специализиращи лекари 
База за провеждане: Клиника за ранна рехабилитация и физикална ме-

дицина 
Продължителност: 3 дни от 22.02.2016 г. 
Брой курсисти: 5  
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26. ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОДИАГНОСТИКА И 
ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИИ 

Анотация: Предложеното индивидуално обучение има за цел усвояване 
на ВСД според Медицински стандарт по Физикална и Рехабилитационна Ме-
дицина, свързана с електродиагностиката и стимулациите при неврологични 
заболявания.  

Отговорник: проф. д-р Е. Илиева, дм 
Изисквания за постъпване в курса: лекари със специалност по ФРМ 
База за провеждане: Клиника за ранна рехабилитация и физикална ме-

дицина 
Продължителност: 10 дни (по договоряне) 

ВТОРА КАТЕДРА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ 

СЕКЦИЯ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 

27. СЪСТОЯНИЕ НА ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ 
Анотация: Смята се, че една четвърт от възрастното население в света 

има метаболитен синдром. Съвременни изследвания показват значима връзка 
между инсулиновата резистентност и различните компоненти на метаболит-
ния синдром. Процентът на разпостранение на синдрома на инсулиновата ре-
зистентност при кавказката раса варира от 3%, до 16%. Инсулиновата резис-
тентност е хетерогенно клинично състояние ставащо все по-актуално през 
последните десетилетия. ИР стои в основота на метаболитният синдром, за-
харния диабет тип 2, чернодробната стеатоза, поликистозо-овариалният синд-
ром, акантозис нигриканс и др. Запознаването с многообразните клинични 
изяви на ИР ще позволи своевременното разпознаване на това състояние и 
определяне на най правилното терапевтично поведение. 

Отговорник: проф. д-р М. Орбецова, дм; доц. д-р М. Митков, дм 
Изискване за постъпване в курса: Курсът е предназначен за ендокрино-

лози, интернисти, общопрактикуващи лекари, специализиращи вътрешни бо-
лести и ендокринология.  

База за провеждане: Клиника по ендокринология и болести на обмяна-
та, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив (бул. „В. Априлов“, 15а) 

Време за провеждане: 24.02. – 26. 02.2016 г. 
Брой курсисти: до 20 души 

28. АСОЦИИРАНИ ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
Анотация: Полигландуларната ендокринна дисфункция представлява 

състояние, което се характерезира с нарушена функция на ендокринните жле-
зи и обикновенно е с автоимунна или неопластична генеза, съответно автои-
мунен полигландуларен синдром (АПС) и множествена ендокринна неопла-
зия (МЕН). АПС са хетерогенна група редки болести, характерезиращи се с 
автоимунна активност срещу повече от един ендокринен орган, въпреки, че 
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не-ендокринни органи също могат да бъдат засегнати. Освен трите основни 
полиендокринни автоимунни синдрома, съществуват и редица други заболя-
вания в чиято етиoпатогенеза присъстват антитела срещу някоя ендокринна 
жлеза. Синдромите на МЕН обхващат три генетично различни фамилни забо-
лявания, при които се наблюдават доброкачествени или злокачествени обра-
зования в няколко ендокринни жлези. В зависимост от ангажираността на 
последните се определя и клиничната картина. Запознаването с най-честите 
асоциирани ендокринопатии ще допринесе за своевременното разпознаване 
на тези състояния и определяне на най-правилното терапевтично поведение. 

Отговорник: проф. д-р М. Орбецова, дм; д-р Д. Илиев 
Изискване за постъпване в курса: Курсът е предназначен за ендокрино-

лози, интернисти, педиатри, специализиращи вътрешни болести и ендокри-
нология.  

База за провеждане: Клиника по ендокринология и болести на обмяна-
та, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив (бул. „В. Априлов“, 15а) 

Време за провеждане: 05.12. – 07.12.2016 г. 

СЕКЦИЯ ПО НЕФРОЛОГИЯ 

29. АБДОМИНАЛЕН ДОПЛЕР – ЕХОГРАФИЯ – ІІ НИВО (ВСД) 
Анотация: Курсът има за цел да запознае лекарите с диагностикачните 

възможности на методиката, базата и ориентировъчна диагностика на заболя-
ванията на отделителната система: 

1. Бъбречни аномалии; 
2. Бъбречна литиаза и обструкции; 
3. Образ на бъбреци при ХБН; 
4. Обемни формации на бъбреците – хипернефром; солитарни и множес-

твени кисти (поликистоза); 
5. Заболявания на пикочния мехур; 
6. Заболявания на простатната жлеза; 
7. Мястото на ехографията и извършване на ПБП като екзактна диагнос-

тика. 
Отговорник: д-р Д. Николов 
База за провеждане: Отделение по нефрология – УМБАЛ „Св. Георги“ 

ЕАД 
Времетраене: 30 дни, 09.05.2016 – 09.06.2016 г. 
Брой курсисти: 5 

30. КОНВЕНЦИОНАЛНА АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ И ЕХОГРА-
ФИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИ СТРУКТУРИ 

Анотация: Курсът има за цел да запознае лекарите с диагностичните 
възможности на методиката, базата и ориентировъчна диагностика на заболя-
ванията на отделителната система: 

1. Бъбречни аномалии. 
2. Бъбречна литиаза и обструкции. 
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3. Образ на бъбреци при ХБН. 
4. Обемни формации на бъбреците: 

- хипернефром; 
- солитарни и множествени кисти (поликистоза). 

5. Заболявания на пикочния мехур. 
6. Заболявания на простатна жлеза. 
7. Местото на ехографията за извършване на ПБП като екзактна диагнос-

тика. 
Отговорник: д-р Д. Николов 
База за провеждане: Клиника по нефрология – УМБАЛ „Св. Георги“ 

ЕАД 
Времетраене: 30 дни, от 26.09.2016 до 26.10.2016 г. 
Брой курсисти: 5 

СЕКЦИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ“ 

31. ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНИ АЛГОРИТМИ ПРИ ЧЕСТО 
СРЕЩАНИ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА АЛЕРГИЧНИ БОЛЕСТИ 

Анотация: Непрекъснато нарастващият брой на болните с алергични 
болести /по последни данни само за България техния брой е около 2 млн. па-
циенти/ повишава изискванията по отношение квалификацията и компетент-
ността на медицинското обслужване. Въвеждането на нови диагностично – 
терапевтични алгоритми е в съответствие с официално утвърдените консен-
суси от WAO и EAАCI и изисква пълноценното им усвояване и прилагане в 
клиничната практика с оглед повишаване качеството и ефективността на пре-
доставените на пациентите алергологични услуги.  

Продължителност: 5 дни 
Време на провеждане: от 03.10.2016 г. до 07.10.2016г. 
Брой курсисти: до 15 
Отговорник: Доц. д-р Светлан Дерменджиев, дм 
База за провеждане: отделение „Професионални болести с дейности по 

клинична алергология“ 
Предназначен за: Общопрактикуващи лекари; лекари, специализиращи 

клинична алергология, вътрешни болести, професионални болести, спешна и 
обща медицина, УНГ-болести; докторанти 

Изисквания: Курсът е предназначен и за повишаване на следдипломната 
квалификация на придобилите специалност лекари по: клинична алергология, 
вътрешни болести, професионални болести, спешна и обща медицина, УНГ-
болести 

План – програма за провеждане на курса  /изтегли тук/ 
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КАТЕДРА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 
ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ТРОПИЧЕСКА МЕДИЦИНА 

32. АКТУАЛНОСТ НА ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП Е (ВХЕ): епидемиоло-
гия, клинично протичане, диагностични възможности, усложнения и лечение 

Анотация: Вирусът на хепатит Е (HEV), един от шестте изолирани до-
сега хепатотропни вируси, е РНК, принадлежащ към сем. Caliciviridae. Извес-
тни са 4 генотипа с различно географско разпространение. Заразяването с 
ВХЕ се свързва с консумация на контаминирани меса (субпродукти – шкембе, 
черва) от заразени животни, без или с недостатъчна термична обработка, ра-
кообразни (миди) и контакт с болни животни. Заразяването може да стане и 
чрез отпадни, канализационни води. Клинически ВХЕ протича подобно на 
ВХА, но при него е възможно развитие на чернодробна кома, особено при 
бременни в последния триместър (до 25%). Рискът от интраутеринно заразя-
ване също е висок, както и раждането на мъртъв плод от болни майки.При 
имунокомпрометирани пациенти е отбелязано хронично протичане. Острата 
инфекция се доказване чрез анти HЕV IgM, които се появяват1седмицаот на-
чалото на заболяването. По-точен метод на доказване на вируса в серум и из-
пражнения е PCR (HЕV RNA). 

Отговорник: доц. д-р А. Петров, дм 
Изисквания за постъпване в курса: тематичният курс е предвиден за 

всички видове медицински специалисти 
База за провеждане: Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина на МУ – Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
(Инфекциозна клиника) 

Време за провеждане: 26 – 27.04.2016 от 9:00 часа 
Продължителност: 2 дни 
Брой курсисти: 10 

33. КОИНФЕКЦИИ HIV + HCV, HBV И ТУБЕРКУЛОЗА 
Анотация: HIV инфекцията представлява сериозен здравен и социален 

проблем, засилващ се през последните години. Предвид засегнатия контин-
гент, все повече зачестяват случаите на коинфектирани с HCV, HBV или ед-
новременно с двата вируса HIV пациенти, което е от значение за диагнозата, 
лечението и поведението при тях. 

Отговорник: доц. д-р О. Бойкинова, д-р В. Георгиева 
Изисквания за постъпване в курса: тематичният курс е предвиден за 

всички видове медицински специалисти 
База за провеждане: Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина на МУ – Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
(Инфекциозна клиника) 

Време за провеждане: 1 – 3.06.2016 г. от 9:00 часа 
Продължителност: 3 дни 
Брой курсисти: 10 
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34. ЕБОЛА ТРЕСКА И ЧУКУНГУНЯ – ПОСЛЕДНИТЕ НОВОПОЯВИ-
ЛИ СЕ ИНФЕКЦИИ 

Анотация: Настоящата епидемия от Ебола треска (2014) е уникална по-
ради факта, че е най-масивната в историята до сега, с регистрирани до 
13.09.2015, 28 256 случая, от които 11 306 смъртни. Четири са най-
засегнатите страни – Гвинея, Либерия, Сиера Леоне и Нигерия. Заболяването 
е заплаха за човечеството поради високия леталитет (до 90%) и възможността 
за разпространение чрез съвременния транспорт. Високата контагиозност и 
потенциалът за аерозолно разпространение включат вируса в категория А би-
отерористични агенти. Няма антивирусна терапия или ваксина. Информира-
ността за рисковите фактори и познаването на профилактичните мерки веро-
ятно са сред най ефективните мерки за редуциране на инфекцията сред хората. 

Чикунгуня е африканска арбовирусна треска с подчертани ревматоло-
гични прояви и склонност към хронично протичане. За пръв път се диагнос-
тицира в Европа през 2007 г., когато в Италия се регистрира малък взрив след 
внос на инфекцията от Индия. През 2010 г. и 2014 г. се съобщават единични 
автохтонни случая във Франция. През 2013 чикунгуня достига Америка. Рис-
кът за разпространение в Европа е голям поради възможен внос чрез инфек-
тиран пътник от ендемични страни, наличие на компетентни вектори (особе-
но по средиземноморското крайбрежие) и възприемчиво население. Разгра-
ничаването и́ от Денга треска е решаващо поради вероятността при последна-
та за тежки хеморагични прояви, налагащи хоспитализация и мониториране 
на пациентите. 

Време за провеждане: 26 – 27.05.2016 г. – 2 дни от 09:00 часа 
Отговорник: доц. д-р Р. Комитова, дм 
База за провеждане: Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина на МУ – Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
(Инфекциозна клиника) 

Изисквания за постъпване в курса: тематичният курс е предвиден за 
лекари от всички специалности 

Брой курсисти: 10 

КАТЕДРА ПО КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 

СЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ“ 

35. ТАРГЕТНА ТЕРАПИЯ ПРИ МАЛИГНЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
Отговорник: проф. д-р Ж. Грудева – Попова, дм 
Изисквания за постъпване в курса: общопрактикуващи лекари, специа-

лизиращи лекари с бъдеща онкологична насоченост, специалисти по меди-
цинска онкология и клинична хематология, докторанти 

База за провеждане: Катедра по клинична онкология (секция „Медицинска 
онкология“) на МУ – Пловдив, Клиника по медицинска онкология на УМБАЛ 
„Св. Георги“ ЕАД 
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Време за провеждане: 3 дни от 25.04.2016 г. и от 07.12.2016 г. 
Брой курсисти: 5 – 7 

КАТЕДРА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ 

36. ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО КАПИЛЯРОСКОПИЯ 
Анотация:Курсът има за задача да запознае участниците с техниката на 

метода, приложението му в практиката и значението му в диагностиката и 
проследяването на заболяванията, протичащи със засягане на периферната 
микроциркулация. Програмата включва теоретични и практически занима-
ния. Курсистите ще бъдат запознати с кожната микроциркулация в норма и 
патология, методите за нейната оценка, историята на капиляроскопията и 
съвременния инструментариум за нейното извършване. Практическите заня-
тия ще бъдат насочени към усвояване на техниката за извършване на капиля-
роскопското изследване, анализа и интерпретацията на наблюдаваната капи-
ляроскопска картина. Диагностичната и прогностична стойност на капиля-
роскопията ще бъде илюстрирана с помощта на визуални техники и реални 
пациенти.  

Отговорник: проф. д-р Хр. Добрев, дм 
Изисквания за постъпване в курса: лекари със специалност или лекари, 

специализиращи дерматология, ревматология, професионални заболявания, 
неврология и физиология на човека 

База за провеждане: Катедра по дерматология и венерология, сектор по 
функционална диагностика на кожата 

Продължителност: 5 дни 
Време на провеждане: 14 – 18.11.2016 г. 
Брой курсисти: 6 

37. СЪВРЕМЕННА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА КОЖНИТЕ БО-
ЛЕСТИ – ТЕМАТИЧЕН 

Анотация: Предвижда се запознаване на курсистите с новостите в диаг-
ностиката и терапията на кожните заболявания по раздели. Специално вни-
мание ще се отдели на страничните явления, предизвикани от медикаменти, 
както и средствата и начините за свеждането им до възможния минимум. Се-
минарни и практически занимания по отделни теми ще бъдат ръководени от 
специалисти в съответната област от катедрата. 

Отговорници: доц. д-р Р. Янкова, дм, проф. д-р Хр. Добрев, дм, доц. д-р 
Кр. Чудомирова, дм, доц. д-р Л. Зисова, дм 

Изисквания за постъпване в курса: лекари, практикуващи дерматоло-
гия и венерология 

База за провеждане: МУ – Катедра по дерматология и венерология, сек-
тор по алергология и фотобиология на кожата, хистопатологична, миколо-
гична, серологична и функционална лаборатория 

Продължителност: 5 дни 
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Време на провеждане: 24.10. – 28.10.2016 г. 
Брой курсисти: 5 

38. ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯ – МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА 
АЛЕРГИЧНИ КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СКРИНИНГОВИ И СПЕЦИ-
АЛИЗИРАНИ – ТЕМАТИЧЕН 

Анотация: Предвижда се запознаване на курсистите със съвременните 
условия и въздействия на различни фактори от околната среда – химични, би-
ологични, физични и др., върху кожата и човешкия организъм като цялост. В 
програмата са застъпени както теоретични (семинарни), така и практически 
занимания с алергологични тестувания във всички техни варианти: епикутан-
ни (patch test), вкл. фотоепикутанни, интрадермални, тестове с убождане 
(prick test) и скарификационни. Ще бъдат представени актуални проблеми на 
професионалната дерматоалергология и ще се осъществят тестове със специ-
ализирани серии алергени. 

Отговорник: доц. д-р Р. Янкова, дм 
Изисквания за постъпване в курса: лекари, практикуващи дерматоло-

гия и венерология 
База за провеждане: МУ – Катедра по дерматология и венерология – 

сектор по алергология и фотобиология на кожата 
Продължителност: 5 дни 
Време на провеждане: 21 – 25.11.2016 г.  
Брой курсисти: 5 

КАТЕДРА ПО НЕВРОЛОГИЯ 

39. СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА ЕПИЛЕПСИЯТА – ТЕМАТИЧЕН 
Анотация: Появата на нови медикаменти за лечение на епилептичните 

пристъпи на нашия фармацевтичен пазар налага тяхното задълбочено позна-
ване, с оглед приложението им. Целта на курса е да се запознаят курсистите с 
терапевтичните възможности на съвременните антиепилептични медикамен-
ти и показанията за тяхното прилагане. Курсът е онагледен с мултимедия и 
видеофилм. 

Отговорник: проф. д-р З. Захариев, дмн 
Изисквания за постъпване в курса: специалисти невролози, педиатри и 

общопрактикуващи лекари 
База за провеждане: Катедра по неврология, МУ – Пловдив 
Време за провеждане: 07.11. – 11.11.2016 г. 
Брой курсисти: 20 

40. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА 
Анотация: Появата на нови медикаменти за лечение на множествената 

склероза с цел редукция тежестта на пристъпа, отлагане на следващия и за-
държане на прогресивното развитие налага тяхното задълбочено познаване, 
имунофармакологичните им свойства и доказаната клинична ефективност в 
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многоцентрови проучвания. Целта на курса е да се запознаят с начина на при-
ложение, клиничната ефективност, нежеланите лекарствени реакции и кли-
ничните критерии за тяхното приложение. Курсът е онагледен с диапозитиви. 

Отговорник: доц. д-р Мария Манова-Славова, дм 
Изисквания за постъпване в курса: специалисти невролози 
База за провеждане: Катедра по неврология, МУ – Пловдив 
Време за провеждане: 01.11. – 05.11.2016 г. 
Брой курсисти: 10 
Индивидуалното обучение се провежда целогодишно по различни теми и 

за ВСД по ЕЕГ и ЕМГ за различен срок, според регламента, при заявки от 
курсисти и по договорност. 

КАТЕДРА ПО ПСИХИАТРИЯ И МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ 

ПСИХИАТРИЯ – основен курс за лекари, специализиращи „Психиатрия“ 
Продължителност – 3 месеца. Начало – 22 февруари 2016 г. Курсисти – 20. 
База – катедра по Психиатрия и медицинска психология – Медицински уни-
верситет, Пловдив (бул. „В. Априлов“, 15А). Отг. проф. д-р В. Акабалиев, 
дмн. 

41. ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА. РАЗСТРОЙСТВА В АДАПТАЦИЯ-
ТА. ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ 

Анотация: Разглежда се клиниката, диагностика и терапията на тре-
вожните разстройства. Особено място е отделено на прекодирането от МКБ 9 
в МКБ 10 актуално за общопрактикуващите лекари. Обособен е и минимален 
пакет психодиагностични методики както и психотерапевтични умения при-
ложими в ежедневната практика. Обсъждат се причините, водещи до стрес. 
Особено актуални като терористичен акт, социално напрежение, земетресе-
ние и други природни катаклизми. Очертава се клиниката. (Специално място 
е отделено на техниките за справяне със стреса – психотерапевтични и други 
методики). 

Отговорник: гл. ас. д-р П. Нончев, дм 
Изисквания за постъпване в курса: общопрактикуващи лекари; специа-

листи по психиатрия и неврология 
База за провеждане: Психиатрична клиника при УМБАЛ „Свети Геор-

ги“ ЕАД – Пловдив 
Време за провеждане: от 14 до 18 март 2016 г. 
Брой курсисти: 10 

42. ШИЗОФРЕНИЯ И БИПОЛАРНИ РАЗСТРОЙСТВА – БИОЛОГИЧ-
НИ ОСНОВИ. ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ПСИХОТИЧНИТЕ 
СЪСТОЯНИЯ 

Анотация: невроонтогенетичен модел на ендогенните психози. Дифе-
ренциална диагноза между шизофрения, шизофрениформно разстройство, 
шизоафективно разстройство, налудно разстройство, остро полиморфно пси-
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хотично разстройство, афективен синдром с психотични елементи, психотич-
ни декомпенсации при личностови разстройства и други психотични състоя-
ния по класификацията на ДСМ ІV. 

Отговорник: проф. д-р В. Акабалиев, дмн 
Изисквания за постъпване в курса: диплома по медицина 
База за провеждане: Психиатрична клиника при УМБАЛ „Свети Геор-

ги“ ЕАД – Пловдив 
Време за провеждане: от 18 до 22 април 2016 г. 
Брой курсисти: 10 

43. АЛКОХОЛ И НАРКОМАНИИ – КЛИНИКА, ТЕРАПИЯ 
Анотация: Класификация и клиника по критериите на ДСМ ІV, нови 

подходи в терапията в контекста на биопсихосоциокултуралния модел на бо-
лестта. 

Отговорник: проф. д-р В. Акабалиев, дмн 
Изисквания за постъпване в курса: диплома по медицина 
База за провеждане: Психиатрична клиника при УМБАЛ „Свети Геор-

ги“ ЕАД – Пловдив 
Време за провеждане: от 20 юни до 24 юни 2016 г. 
Брой курсисти: 10 

44. КАК СЕ ПРАВИ НАУЧНА РАБОТА 
Анотация: Събиране на материал, нанасяне на материал, дизайн на на-

учното проучване, статистическа обработка на материала, презентация на ма-
териала, оформяне на публикация, избор на списание, класификация на спи-
санията, в които може да се публикуват. 

Отговорник: проф. д-р В. Акабалиев, дмн 
Изисквания за постъпване в курса: диплома по медицина 
База за провеждане: Психиатрична клиника при УМБАЛ „Свети Геор-

ги“ ЕАД – Пловдив 
Време за провеждане: 13 – 17 юни  2016 г. 
Брой курсисти: 10 

45. ИЗРАБОТВАНЕ НА БАЗИСНИ УМЕНИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ В 
ОБЛАСТТА НА СЕКСУАЛНОТО ЗДРАВЕ 

Анотация: Сексуалност и сексуално здраве. Психодинамика на консул-
тирането и комуникативни умения. Измерения, механизми на регулация и 
развитие на сексуалността през жизнения цикъл. Възрастови кризи – психо-
логични аспекти на мено- и андропаузата. Сексуалността през третата въз-
раст. Синдромът PADAM. Сексологично интервю. Сексуални дисфункции, 
девиации, сексуално насилие. Обучение за работа с оценъчни и самооценъчни 
тестове за детерминиране и динамично проследяване на сексуалното функци-
ониране. Работа в екип при консултиране на двойки. 

Отговорник: гл. ас. д-р Ст. Попов, дм 
Изисквания за постъпване в курса: диплома по медицина 
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База за провеждане: Психиатрична клиника при УМБАЛ „Свети Геор-
ги“ ЕАД – Пловдив 

Продължителност: 5 дни, от 05 септември 2016 г. 
Брой курсисти: 5 – 8 

46. СУИЦИДОЛОГИЯ 
Анотация: Съвременни концептуални промени в суицидологията. Епи-

демиология на суицидното поведение. Суициден риск – оценяване. Рискови и 
протективни фактори – биологични, социални, психологични. Психични раз-
стройства и суицидно поведение. Медикаменти и самоубийство. Превенция. 

Отговорник: гл. ас. д-р И. Митрев 
Изисквания за постъпване в курса: лекари с най-малко 1 година стаж 

по психиатрия 
База за провеждане: Психиатрична клиника при УМБАЛ „Свети Геор-

ги“ ЕАД – Пловдив 
Време за провеждане: от 03 до 07 октомври 2016 г. 
Брой курсисти: 10 

47. СИНДРОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ 
Анотация: Разглеждат се теоретичните разбирания за синдрома бърн 

аут сред здравните професионалисти от различни специалности. Отделя се 
специално внимание на причините за неговото възникване, свързани със 
структурата на личността и психологическия климат на работното място. Въ-
веждат се основни понятия и методи за ранната диагностика и превенция на 
професионалното изпепеляване в медицината. 

Отговорник: проф. д-р Дроздстой Стоянов, дм 
Изисквания за постъпване в курса: лекари и професионалисти по здрав-

ни грижи с най-малко 1 година стаж по специалността 
База за провеждане: Катедра по психиатрия и медицинска психология, 

МУ – Пловдив 
Време за провеждане: от 05 декември 2016 г. 
Брой курсисти: 10 

СЕКЦИЯ ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ 

48. ХИРУРГИЯ НА ХРАНОПРОВОДА 
Анотация: Теоретично и практическо обучение на проблемите на забо-

ляванията на хранопровода. Вродени аномалии. Травматични усложнения. 
Хирургическа тактика. 

Отговорник: доц. д-р Александър Йонков, дм  
Изисквания за постъпване в курса: работещи в хирургически отделения 
База за провеждане: УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив, Детска хирургия 
Време за провеждане: 07.11. – 11.11.2016 г. 
Брой курсисти: 4  
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49. ОСОБЕНОСТИ НА ДЕТСКАТА АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИ-
МАЦИЯ 

Анотация: Запознаване с анестезиологията и реанимацията при най-
честата детска хирургическа патология. 

Отговорник: д-р Стефан Лазаров 
Изисквания за постъпване в курса: Анестезиолози с трудов стаж не по-

малко от две години 
База за провеждане: УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив, Детска хирур-

гия – ОДАРИЛ 
Време за провеждане: 03.10.2016 – 21.10.2016 г. 
Брой курсисти: 6  

50. ВРОДЕНИ ХИРУРГИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГИТ 
Анатоция: Теоретични и практически умения на вродените заболявания на 

ГИТ в детската възраст, изискващи хирургическа корекция. Хирургическа такти-
ка и техника. Диагностични и ДД особености на вродените заболявания на ГИТ  

Отговорник: проф. д-р Пенка Стефанова, дм  
Изисквания за постъпване в курса: работещи в хирургически отделения, 

педиатри, неонатолози 
База за провеждане: УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив, Детска хирургия 
Време за провеждане: 14.11.2016 – 18.11.2016 г. 
Брой курсисти: 4 

КАТЕДРА „СПЕЦИАЛНА ХИРУРГИЯ“ 
(ВТОРА ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА) 

51. ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ 
Анотация: Овладяване основните методи на изследване и лечение на 

ендоскопски път – VATS и лапароскопии. 
Отговорник: проф. д-р А. Учиков, дмн 
Изискванияза постъпване в курса: специалност по „Обща хирургия“ 
База за провеждане: УМБАЛ „Св. Георги“, 2-ра хирургична клиника 
Продължителност: 10 дни от 07.11.2016 г. до 18.11.2016 г. 
Брой курсисти: 5 

52. ГРЪДНА ХИРУРГИЯ 
Анотация: Спешно състояние в гръдната хирургия – диагностика и по-

ведение. Запознаване със спешните увреждания и заболявания а гръдния кош 
и органите в него от травматичен и друг произход. Подробно запознаване с 
терапевтичното поведение. 

Отговорник: проф. д-р А. Учиков, дмн 
Изисквания за постъпване в курса: специалност по „Обща хирургия“ 
База за провеждане: УМБАЛ „Св. Георги“, 2-ра хирургична клиника 
Продължителност: 10 дни, от 14.03.2016 г. до 18.11.2016 г. 
Брой курсисти: 5 

27 



53. ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПАНКРЕАСА 
Анотация: Диагностика и лечение. Запознаване със семиотиката, мето-

ди на изследване при хирургични заболявания на панкреаса. Запознаване с 
основни методи на изследване. Усвояване на основните принципи на консер-
вативно и оперативно лечение. 

Отговорник: проф. д-р А. Учиков, дмн 
База за провеждане: УМБАЛ „Св. Георги“, 2-ра хирургична клиника 
Продължителност: 10 дни, от 10.10.2016 г. до 21.10.2016 г. 
Брой курсисти: 5 

КАТЕДРА ПО УРОЛОГИЯ 

54. ИНВАЗИВНА ЕХОГРАФИЯ В УРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА 
Анотация: Запознава курсистите с техниката и възможностите на ин-

тензивната ехография. Извършване на перкутанна нефростомия и отвеждане 
на урината от бъбрека показания и противопоказания. Супрапубична дерива-
ция на урината, показания и противопоказания. 

Отговорник: д-р Георги Кошничарски, д-р Жан Читалов 
Изисквания за постъпване в курса: уролози и нефролози 
База за провеждане: Катедра по урология при МУ – Пловдив 
Продължителност: 5 дни, 07.03.2016 г. – 11.03.2016 г.  
Брой курсисти: 5 

55. ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ДОЛНИ ПИКОЧНИ ПЪ-
ТИЩА 

Анотация: Запознава курсистите с апаратурата, техниката на метода, 
приложението му в урологичната практика, значението му в диагностиката и 
лечението на микционните смущения. Показания и противопоказания. 

Отговорник: д-р Маджид Кадим, дм и д-р Стефан Здравчев 
Изисквания за постъпване в курса: уролози, нефролози и гинеколози 
База за провеждане: Катедра по урология при МУ – Пловдив 
Продължителност: 5 дни, 04.04.2016 г. – 08.04.2016 г. 
Брой курсисти: 5 

56. ТРАНСУРЕТРАЛНА ХИРУРГИЯ НА УРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯ-
ВАНИЯ 

Анотация: Запознава курсистите с апаратурата, техниката и възможнос-
тите за трансуретрално лечение заболяванията на пикочен канал, простатна 
жлеза и пикочен мехур. Показания и противопоказания за това лечение. 

Отговорник: д-р Жан Читалов; д-р Маджид Кадим, дм; д-р Стефан 
Здравчев 

Изисквания за постъпване в курса: уролози със специалност и без спе-
циалност 

База за провеждане: Катедра по урология при МУ – Пловдив 
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Продължителност: 10 дни, 06.06.2016 г. – 17.06.2016 г. 
Брой курсисти: 5 

57. КУРС ПО УРОЛОГИЯ ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ 
Анотация: Курсът е основен модул в специализацията по Обща меди-

цина. Запознава курсистите с основните клинични единици в урологията, 
спешните състояния, правилното проследяване и провеждане профилактични 
прегледи, спецификата на урологичната патология през отделните периоди от 
живота на пациента. 

Отговорник: проф. д-р И. Дечев, дм; д-р Йордан Делчев (теоретично и 
практично) 

Изисквания за постъпване в курса: кандидатите трябва да бъдат зачис-
лени на специализация по обща медицина 

База за провеждане: Катедра по урология при МУ – Пловдив 
Продължителност: 5 дни, в модулите по хирургия 
Брой курсисти: 12 

58. СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В УРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА 
Анотация: Запознава курсистите със спешните състояния в урологична-

та практика. Диагностика и поведение. Запознаване със спешните увреждания 
и заболявания на органите на пикочоотделителната система. Подробно запоз-
наване стерапевтичното поведение. 

Отговорник: проф.д-р Иван Дечев, дм 
Изисквания за постъпване в курса: уролози, гинеколози и общопракти-

куващи лекари 
База за провеждане: Катедра по урология при МУ – Пловдив 
Продължителност: 5 дни, 20.06.2016 г. – 24.06.2016 г. 
Брой курсисти: 5 

59. ЛЕЧЕНИЕ НА ИНКОНТИНЕНЦИЯ НА УРИНАТА 
Анотация: Запознава курсистите със съвременната диагностика и лече-

ние инконтиненция на урината. Съвременни техники и новиалопластични ма-
териали. 

Отговорник: д-р Маджид Кадим, дм и д-р Ст. Здравчев 
Изисквания за постъпване в курса: уролози, гинеколози  
База за провеждане: Катедра по урология при МУ – Пловдив 
Продължителност: 5 дни, 05.09.2016 г. – 09.09.2016 г. 
Брой курсисти: 5 

60. СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНО КАМЕННАТА БОЛЕСТ 
Анотация: Запознава курсистите със съвременната техника на диагнос-

тика и лечение на бъбречно каменната болест. 
Отговорник: д-р Иван Бакърджиев, дм; д-р Петър Антонов 
Изисквания за постъпване в курса: уролози, нефролози и общопракти-

куващи лекари 
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База за провеждане: Катедра по урология при МУ – Пловдив 
Продължителност: 5 дни, от 09.05.2016 г. – 13.05.2016 г. 
Брой курсисти: 5 

61. МЪЖКИ СТЕРИЛИТЕТ 
Анотация: Запознава курсистите със заболяванията водещи до мъжки 

стерилитет, правилното диагностициране и лечение на тези социално значими 
състояния. 

Отговорник: проф. д-р Иван Дечев, дм 
Изисквания за постъпване в курса: уролози, гинеколози и общопракти-

куващи лекари 
База за провеждане: Катедра по урология при МУ – Пловдив 
Продължителност: 5 дни, 16.05.2016 г. – 20.05.2016 г. 
Брой курсисти: 5 

КАТЕДРА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ 

62. ДЕТСКО ЗРЕНИЕ. РЕФРАКЦИОННИ АНОМАЛИИ И СЪДРУЖНО 
КРИВОГЛЕДСТВО РЕТИНОПАТИЯ НА НЕДОНОСЕНОТО /ROP/ 

Анотация: Разглеждат се необходимостта от ранна диагностика и лече-
ние на съдружното кривогледство и свързаните с него аномалии в рефракция-
та, специфичните методи на изследване и необходимостта от тренировъчни 
упражнения, както и алгоритъма за поведение на недоносени деца – прегледи 
и диспансерно наблюдение на такива с установена ретинопатия на недоносе-
ното. 

Отговорник: проф. д-р Сивкова, дм, FEBO; д-р Маринов, д-р Боева 
Изисквания за постъпване в курса: специалност по офталмология 
База за провеждане: МУ – Пловдив, Катедра по очни болести 
Продължителност: 5 дни, 14.03.2016 г. 
Брой курсисти: 10 

63. ФУНДОБИОМИКРОСКОПИЯ И ИНДИРЕКТНА ОФТАЛМОСКО-
ПИЯ 

Анотация: Фундобиомикроскопията се налага като рутинен метод в 
съвременната офталмология и като единствена възможност за изследване на 
периферната ретина при редица тежки заболявания: разкъсване и отлепване 
на ретината, остри и хронични съдови и възпалителни заболявания, конгине-
тална аномалия, миопия, тумори и др. 

Индиректната офталмология е съвременен безконтактен метод за бърза и 
точна диагностика на заболяванията на заден очен сегмент. Разглеждат се не-
обходимата подготовка на пациента, избор на апаратура, техника на изпълне-
ние, отразяване на резултата върху фундус – скица. 
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Отговорник: проф. д-р Н. Сивкова, дм, FEBO, д-р Балиян, д-р Колева, 
FEBO, д-р Миткова, дм 

Изисквания за постъпване в курса: Специалност по офталмология  
База за провеждане: Катедра по очни болести, МУ – Пловдив 
Продължителност: 5 дни, от 28.03.2016 г. 
Брой курсисти: 10 

64. РАННА ДИАГНОСТИКА НА ГЛАУКОМА – СЪВРЕМЕННА КОМ-
ПЮТЪРНА ПЕРИМЕТРИЯ И ОЦЕНКА НА ДИСКА НА ЗРИТЕЛНИЯ 
НЕРВ 

Анотация: Честотата на глаукомите и бенигнените хипертензииналагат 
запознаването на офталмолозите с тяхната ранна и диференциална диагноза. 
Изследването на зрителното поле е от особено голямо значение при много 
очни, неврологични и неврохирургични заболявания, а при глаукома, то става 
водещо. Разглеждат се съвременни методи на периметрия – Голдман, Dicon 
TKS 4000, Humphrey. Оценката на диска на зрителния нерв и слоя на нервни-
те влакна на ретината имат основно значение за диагностицирането и просле-
дяването на глаукомно болни. Разглеждат се всички опорни моменти за отди-
ференцирането на глаукомният оптичен диск от нормалния. 

Отговорник: проф. д-р М. Конарева-Костянева, дм; доц. д-р М. Атана-
сов, дм, д-р Герджиков 

Изисквания за постъпване в курса: офталмолози, насочени към проб-
лемите на глаукомата, може и без специалност 

База за провеждане: Катедра по очни болести, МУ – Пловдив 
Продължителност: 5 дни, от 18.ІV.2016 г. 
Брой курсисти: 10 

65. ОФТАЛМООНКОЛОГИЯ – РАННА ДИАГНОСТИКА И СЪВРЕ-
МЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ С ОЧНА ЛО-
КАЛИЗАЦИЯ 

Анотация: Разглеждат се диагностичните методи на ранна диагностика 
на тумори с очна локализация. Предлагат се съвременни комбинирани методи 
за булбус-съхраняващо лечение при вътреочни тумори – ретинобластом, ма-
лигнен меланом. Обсъждат се различни оперативни техники за блефароплас-
тика след отстраняване на клепачни тумори в различен TNM-стадий. 

Отговорник: проф. д-р Н. Сивкова, дм, FEBO, д-р И.Тошева 
Изисквания за постъпване в курса: специалност по очни болести 
База за провеждане: Катедра по очни болести, МУ – Пловдив 
Продължителност: 3 дни от 03.10.2016 г. 
Брой курсисти: 10 

66. В- и А-ЕХОГРАФИЯ 
Анотация: Ехографията е неинвазивен метод за изследване на око и ор-

бита най-вече при непрозрачни очни среди и когато има съмнение за отлеп-
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ване на ретината, интрабулбарни тумори, хемофталм, фибропролиферации в 
стъкловидното тяло, интрабулбарни чужди тела и др. 

Отговорник: проф. д-р Н. Сивкова, дм, FEBO, д-р Н. Стоянова 
Изисквания за постъпване в курса: специалност по офталмология 
База за провеждане: Катедра по очни болести, МУ – Пловдив 
Продължителност: 5 дни от10.10.2016 г. 
Брой курсисти: 7 бр. 

67. ФЛУОРЕСЦЕИНОВА АНГИОГРАФИЯ И ИНДИКАЦИИ ЗА ЛАЗЕР 
ЛЕЧЕНИЕ НА РЕТИНАТА 

Анотация: Флуоресцеиновата ангиография е основен диагностичен ме-
тод при заболяванията на очното дъно, посредством който на живо се наблю-
дават болестни процеси в ретината, хориоидеята и зрителния нерв. Получават 
се ценни сведения за състоянието на ретинните и хориоидните съдове и цир-
кулацията на кръвта в тях. 

Отговорник: доц. д-р М. Атанасов, дм, д-р Д. Колева, дм FEBO; д-р А. 
Балиян, д-р Миткова, дм 

Изисквания за постъпване в курса: специалност по очни болести 
База за провеждане: Катедра по очни болести, МУ – Пловдив 
Продължителност: 5 дни от 7.11.2016 г. 
Брой курсисти: 10 бр. 

68. ОСТ В ДИАГНОСТИКА НА МАКУЛНА ПАТОЛОГИЯ И ГЛАУ-
КОМА 

Анотация: Оптичната кохерентна томография е нов, неинвазивен, без-
контактен метод, представящ „микросрез на живо“ на ретината и зрителния 
нерв, с възможност за многократна повторяемост и с изключително висока 
резолюция, която превъзхожда тази на други налични образни методи – улт-
развук, ядреномагнитен резонанс и компютърна томография. 

ОСТ може да бъде изключително полезна и необходима при диагнозата 
на редица очни заболявания: макулен едем с различна етиология (диабетна 
ретинопатия, оклузия на ретинени съдове, възпалителни очни заболявания, 
едем след катарактна хирургия), макулни дупки и псевдодупки, витреорети-
нален тракционен синдром, дегенерация на макулата, свързана с възрастта, 
серозно/хеморагично отлепване на пигментния епител на ретината, глаукома. 

Отговорник: проф. д-р М. Конарева-Костянева, дм; доц. д-р М. Атана-
сов, дм; д-р Ал. Герджиков 

Изисквания за постъпване в курса: офталмолози, може и без специалност 
База за провеждане: Катедра по очни болести, МУ – Пловдив 
Продължителност: 5 дни от 07.03.2016 г. 
Брой курсисти: 7 
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КАТЕДРА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 

Предложение Продължи-
телност 

Дата на  
започване Отговорник 

1. Основи на ендопротезирането 1 – 2 седмици 02.2016 г. Проф. д-р 
Вл. Ставрев 

2. Артроскопия на коляното 1 седмица 03.2016 г. Д-р Станчев 
3. Оперативно лечение на артро-
зите 

1 седмица 04.2016 г. Проф. Вл. Ставрев 

4. Фрактури на глезенната става 1 седмица 03.2016 г. Д-р Кр. Иванов 
5. Пертрохантерни фрактури 1 седмица 01.2016 г. Д-р Дамянов 
6. Фрактури на хумерус 1 седмица 05.2016 г. Д-р Карамитев 
7. Фрактури на антебрахиум 1 седмица 05.2016 г. Д-р Карамитев 
8. Фрактури в областта на колян-
ната става 

1 седмица 01.2016 г. Д-р Минчев 

9. Фрактури на гръбнак 1 седмица 01.2016 г. Проф. Вл. Ставрев 
10. Фрактури в детската възраст 1 седмица 06.2016 г. Д-р Панчев 
11. ЛКК 1 седмица 06.2016 г. Доц. д-р  

Токмакова 
12. Фрактури на подбедрицата 1 седмица 04.2016 г. Доц. д-р 

Ат. Атанасов 
13. Външна фискация 1 седмица 11.2016 г. Д-р Станчев 
14. Вътрешна фиксация 1 седмица 12.2016 г. Д-р Дамянов 

КАТЕДРА ПО УНГ БОЛЕСТИ 

69. КУРС ПО ФУНКЦИОНАЛНА И ЕСТЕТИЧНА РИНОПЛАСТИКА 
Анотация: Функцията на носната лигавица е от изключително важно 

значение за потопляне, пречистване и обогатяване с кислород на приетия въз-
дух. От изключително важно значение е да се запази мукоцилиарния клиранс 
на носната лигавица с цел запазване на функциите и́. Всеки един пациент има 
различни абнормалитети на носните структури, както и етнически и расови 
особености на носа. Функционалната естетична ринопластика допринася за 
съвършенството на носните структури и запазване на носното дишане. 

Отговорник: проф. д-р К. Джамбазов, дмн 
Изисквания за постъпване в курса: специалисти 
База за провеждане: катедра по УНГ на МУ – Пловдив (УНГ клиника) 

УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
Продължителност: 15.02.2016 – 19.02.2016 г. 
Брой курсисти: 10 
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70. ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРАНАЗАЛ-
НИТЕ СИНУСИ И СЛЪЗНИТЕ ПЪТИЩА С ФУНКЦИОНАЛНА ЕН-
ДОНАЗАЛНА СИНУСХИРУРГИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НАВИГА-
ЦИОННА СИСТЕМА 

Анотация: През последните 20 години функционалните оперативни 
техники с използване на оптически средства и прецизна КТ диагностика из-
местиха радикалните методики с външен достъп и ликвидиране на синусите 
като функционални структури. Разширеното приложение на методиката поз-
волява и овладяване на патологията на съпътстващи структури. В другите 
ВУЗ курс по „Микроендоскопска хирургия на параназалните синуси и слъз-
ните пътища“ не се провежда. 

Отговорник: проф. д-р К. Джамбазов, дмн 
Изисквания за постъпване в курса: предназначен за оториноларинголози 
База за провеждане: Катедра по УНГ на МУ – Пловдив (УНГ клиника) 

УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
Продължителност: 07.03.2016 до 11.03.2016 г. – 5 дни 
Брой курсисти: 10 

71. СЛУХОПОДОБРЯВАЩИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 
УШИТЕ 

Анотация: Рецидивиращите отити много често водят до хронифициране 
и интракраниални усложнения. Приложението на слухоподобряващите опе-
рации целят максимално запазване на слуха. 

Отговорник: проф. д-р К. Джамбазов, дмн, доц. д-р Консулов 
Изисквания за постъпване в курса: специалисти 
База за провеждане: Катедра по УНГ на МУ – Пловдив (УНГ клиника) 

УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
Продължителност: 28.03. – 01.04.2016 г. 
Брой курсисти: 10 

72. МИКРОЛАРИНГОХИРУРГИЯ И МИКРОЛАРИНГОСКОПИЯ 
Анотация: Микроларингоскопията и микроларингохирургията е модер-

на методика с голямо практическо приложение относно ранното откриване на 
раковите предраковите състояния. Катедрата е с богат клиничен опит в това 
отношение и предлага интересни клинични наблюдения. 

Отговорник: доц. д-р Сп. Консулов, дм 
Изисквания за постъпване в курса: специалисти 
База за провеждане: Катедра по УНГ на МУ – Пловдив (УНГ клиника) 

УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
Продължителност: 04.04. – 08.04.2016 г. 
Брой курсисти: 10 
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73. РАННА ДИАГНОСТИКА И СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКА-
ЧЕСТВЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛОР-ОРГАНИТЕ 

Анотация: Ранната диагностика на злокачествените заболявания е оп-
ределяща за по-нататъшното адекватно лечение на този вид тумори. Разглеж-
дат се съвременните методи на лечение на карциномите на ларинкса, различ-
ните видове говорно-съхраняващи оперативни методики и функционално ле-
чение на шийните лимфни метастази. 

Отговорник: доц. д-р Сп. Консулов, дм 
Изисквания за постъпване в курса: оториноларинголози 
База за провеждане: Катедра по УНГ на МУ – Пловдив (УНГ клиника) 

УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
Продължителност: 16.05. – 20.05.2016 г. 
Брой курсисти: 10 

74. ЧУЖДИ ТЕЛА В ТРАХЕЯ, БРОНХИ И ХРАНОПРОВОД 
Анотация: Напоследък се наблюдава тенденция на зачестяване на ин-

циденти при задавяне с чужди тела в трахея, бронхи и хранопровод, което 
изисква спешна интервенция и компетентност при отстраняването им. 

Отговорник:доц. д-р Спас Консулов, дм; д-р Симеонов 
Изисквания за постъпване в курса: специалисти 
База за провеждане: Катедра по УНГ на МУ – Пловдив (УНГ клиника) 

УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
Продължителност: 03.10. – 07.10.2016 г. – 5 дни 
Брой курсисти: 10 

75. АУДИОЛОГИЯ И ОТОНЕВРОЛОГИЯ 
Анотация: Аудиометрията разполага с разнообразни методи за изслед-

вания на слуха. Точността на резултатите са от особена важност и имат диаг-
ностична, медикоекспертизна и профилактична стойност. Аудиометрията е 
субективен метод за изследване, и несъобразяването с това може да доведе до 
груби грешки в резултатите. Нашата цел е и практическо запознаване на кур-
систите с методите на изследване. 

Отговорник: д-р Анка Тодоринска-Бешкова 
Изисквания за постъпване в курса: оториноларинголози 
База за провеждане: Катедра по УНГ на МУ – Пловдив (УНГ клиника) 

УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
Продължителност: 11.04.2016 – 15.04.2016 г. – 5 дни 
Брой курсисти: 10 

КАТЕДРА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 

76. ОСНОВЕН КУРС ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 
Място за провеждане: Катедра по образна диагностика, зала №2 
Продължителност на обучението: четири седмици 
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Начало на курса: 10.10.2016 г., 8:30 ч. 
Отговорник на курса: проф. д-р К. Велкова, дмн 

77. АБДОМИНАЛНА УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА 
Анотация: Разглеждат се основни понятия в ултразвуковата диагности-

ка, методология и диагностични проблеми в абдоминалната ултразвукова ди-
агностика. 

Място на провеждане: Катедра по образна диагностика, зала №2 
Продължителност: 10 дни от 25.01.2016 г.; 12.09.2016 г.; 26.09.2016 г. 
Начало на курса: 8:30 ч. 
Отговорник: проф. д-р К. Велкова, дмн, проф. д-р А. Недева, дмн 
Индивидуално обучение 
Изисквания за постъпване на индивидуално обучение: 
1. Призната специалност по образна диагностика, хирургия, урология, 

акушерство и гинекология, педиатрия и обща медицина 
2. Изкаран основен курс по УЗ диагностика 
Продължителност на индивидуалното обучение: 5 – 20 работни дни 

целогодишно 

78. УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА 
Анотация: Разглеждат се методични и диагностични проблеми в улт-

развуковата диагностика на щитовидната жлеза. 
Място на провеждане: Катедра по образна диагностика, зала №2 
Продължителност на курса: четири дни 
Начало на курса: 23.05.2016 г., 8.30 ч. 
Отговорник: проф. д-р А. Недева, дм 
Индивидуално обучение 
Изисквания за постъпване на индивидуално обучение: 
1. Призната специалност по образна диагностика, хирургия и ендокри-

нолигя 
2. Изкаран основен курс по УЗ диагностика  
3. Изкаран специализиран курс по УЗ диагностика на щитовидна жлеза 
Продължителност на индивидуалното обучение: 5 – 20 работни дни 

целогодишно 

79. МАМОГРАФСКА И УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА НА МЛЕЧ-
НА ЖЛЕЗА 

Анотация: Разглеждат се методични и диагностични проблеми в улт-
развуковата и мамографска диагностика на млечната жлеза. 

Място на провеждане: Катедра по образна диагностика, зала №2 
Продължителност на обучението: пет дни 
Начало на курса: 30.05.2016 г., 8:30 ч. 
Отговорник: проф. д-р А.Недева, дмн, доц. д-р Вл. Сираков, дм 
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Индивидуално обучение 
Изисквания за постъпване на индивидуално обучение 
1. Призната специалност по образна диагностика или хирургия 
2. Изкаран основен курс по УЗ диагностика  
3. Изкаран специализиран курс по УЗ диагностика на млечни жлези 
Продължителност на индивидуалното обучение: 5 – 20 работни дни 

целогодишно 

80. КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ 
Анотация: Разглеждат се основните принципи на КТ, методи и диагнос-

тични проблеми. 
Място на провеждане: Катедра по образна диагностика, зала № 2 
Продължителност на обучението: пет дни 
Начало на курса: 05.09.2016 г., 8.30 ч. 
Отговорник: проф. д-р К. Велкова, доц. д-р Ат. Хилендаров, дм 
Индивидуално обучение 
Изисквания за постъпване на индивидуално обучение: 
1. Призната специалност по образна диагностика 
Продължителност на индивидуалното обучение: 5 – 20 работни дни 

целогодишно 

81. СПЕШНА АБДОМИНАЛНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 
Анотация: Разглеждат се основните принципи на спешната абдоминал-

на образна диагностика, методи на изследване. 
Място на провеждане: Катедра по образна диагностика, зала №2 
Продължителност но обучението: пет дни 
Начало на курса: 07.11.2016 г., 8.30 ч. 
Отговорник: проф. д-р К. Велкова, дмн; проф. д-р А. Недева, дм 
Индивидуално обучение 
Изисквания за постъпване на индивидуално обучение: 
1. Призната специалност по образна диагностика 
2. Изкаран основен курс по УЗ диагностика и КТ диагностика на абдомен 
Продължителност на индивидуалното обучение: 5 – 20 работни дни 

целогодишно 

82. НЕВРОРЕНТГЕНОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА 
Анотация: Разглеждат се основните принципи на неврорентгенологич-

ната диагностика, методи на изследване и диагностични проблеми. 
Място на провеждане: Катедра по образна диагностика, зала № 2 
Продължителност на обучението: пет дни 
Начало на обучението: 14.11.2016 г., 8.30 ч. 
Отговорник: проф. д-р К. Велкова, дмн; доц. д-р С. Цветкова, дм 
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Индивидуално обучение 
Изисквания за постъпване на индивидуално обучение 
1. Призната специалност по образна диагностика 
2. Изкаран основен курс по УЗ диагностика и КТ диагностика на абдомен 
Продължителност на индивидуалното обучение: 5 – 20 работни дни 

целогодишно 

83. ФУНКЦИОНАЛНА МАГНИТНО-РЕЗОНААНСНА ДИАГНОСТИКА  
Анотация: Разглеждат се основните принципи на функционалната маг-

нитно-резонасна диагностика, методи на изследване и диагностични пробле-
ми. 

Място на провеждане: Катедра по образна диагностика, зала №2 
Продължителност на обучението: пет дни 
Начало на обучението: 30.05.2016 г., 8.30 ч. 
Отговорник: проф. д-р К. Велкова, дмн; доц. инж. Стоева, дм 

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ 

84. АВТОАНТИТЕЛАТА В ИМУНОЛОГИЧНАТА ДИАГНОСТИКА НА 
АВТОИМУННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Анотация: Представяне принципите и интерпретацията на съвременни 
имунологични методи за определяне на автоантитела в диагностиката на ав-
тоимунните болести – индиректна имунофлуоресценция с клетъчни култури, 
имуно-ензимен тест (ELISA), имуноблот, нефелометрия. Разглеждат се диаг-
ностичните характеристики на отделните методи в сравнителен аспект за до-
казване на общи и специфични антинуклеарни антитела, антимитохондриал-
ни, ревматоидни фактори, анти-фосфолипидни антитела, анти-цитоплазмени, 
анти-тироидни. Представят се диагностични имунологични алгоритми в оп-
ределянето на автоантителата. Възможност за самостоятелна лабораторна ра-
бота. Поставя се акцент върху клиничната асоциация на автоантителата с раз-
лични автоимунни болести – лупус еритематозус, ревматоиден артрит, синд-
ром на Сьогрен, дерматомиозит, склеродермия, ревматоиден артрит, автои-
мунни хепатити, първична билиарна цироза и др. 

Отговорник: проф. д-р Мариана Мурджева, дм; д-р Татяна Попова;  д-р 
Петя Гарджева 

Изисквания за постъпване в курса: общопрактикуващи лекари, докто-
ранти, специализанти 

База за провеждане: Катедра по микробиология и имунология на МУ – 
Пловдив 

Време за провеждане: 1 – 3 юни 2016 г. (3 дни) 
Брой курсисти: до 10 
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85. ИМУНОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИИТЕ 
Анотация: Участниците се запознават с основни имунологични методи 

в диагностиката на инфекции и инфекциозни заболявания – Лаймска болест, 
хламидиази, остри вирусни хепатити, морбили, паротит, рубеола, инфекциоз-
на мононуклеоза, инвазивни аспергилози и кандидози, туберкулоза, ХИВ ин-
фекция и СПИН. Обучението дава възможност както за придобиване на тео-
ретични познания върху имунологичните методи и тяхната интерпретация 
при инфекциите, така и за самостоятелна практическа работа. Разглеждат се и 
се демонстрира приложението на аглутинация, ELISA, имуноблот, флоуци-
тометрия, полимеразна верижна реакция (PCR).   

Отговорник: проф. д-р Мариана Мурджева, дм; д-р Мария Атанасова; 
д-р Ели Христозова, дм; д-р Петя Гарджева; д-р Татяна Попова 

Изисквания за постъпване в курса: общопрактикуващи лекари, докто-
ранти, специализанти 

База за провеждане: Катедра по микробиология и имунология на МУ – 
Пловдив 

Време за провеждане: 6 – 8 юни 2016 г. (3 дни) 
Брой курсисти: до 10 

86. ЛЕЧЕНИЕ И ГРИЖИ ЗА ХОРА, ЖИВЕЕЩИ С ХИВ/СПИН И НА-
МАЛЯВАНЕ НА СТИГМАТА И ДИСКРИМИНАЦИЯТА 

Анотация: Представят се съвременни данни за диагностика, лечение, 
грижи и подкрепа на хора, живеещи с ХИВ/СПИН. Екип специалисти от Ка-
тедрите по „Микробиология и имунология“, „Епидемиология“, „Инфекциоз-
ни болести“, „Социална медицина“ при МУ – Пловдив запознава курсистите 
с: 1) Епидемиология на ХИВ инфекцията, рисково поведение и уязвими групи 
в България; 2) Имунопатогенеза на ХИВ/СПИН; 3) Консултиране, изследване 
и насочване при ХИВ инфекция; 4) Клинични прояви на СПИН и СПИН-
свързани състояния; 5) Професионален риск, превенция и постекспозиционна 
профилактика на ХИВ/СПИН в медицинската практика; 6) Деонтологични 
проблеми, свързани с ХИВ/СПИН; 7) Конфиденциалност, съхранение и разк-
риване на медицинска информация, свързана с ХИВ статус; 8) Намаляване на 
стигма и дискриминация на хората, живеещи с ХИВ/СПИН от страна на ме-
дицинския персонал. 

Отговорник: проф. д-р Мариана Мурджева, дм; лектори: проф. д-р Ма-
риана Стойчева, дмн; проф. д-р Йорданка Стоилова, дм; д-р Мария Атанасо-
ва, доц. д-р Красимира Чудомирова, дм; доц. д-р Радка Комитова, дм; доц. д-р 
Мария Стойкова, дм 

Изисквания за постъпване в курса: общопрактикуващи лекари, докто-
ранти, специализанти по медицина и дентална медицина, лекари-
специалисти, мед. сестри, акушерки, медицински лаборанти, биолози, соци-
ални работници, психолози 

База за провеждане: Катедра по микробиология и имунология и Ауди-
торен комплекс на МУ – Пловдив 
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Време за провеждане: 23 – 25 ноември 2016 г. (3 дни) 
Брой курсисти: до 25 

87. МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ВАГИНАЛНИ ИН-
ФЕКЦИИ И ВАГИНОЗИ 

Анотация: Участниците се запознават с основни микробиологични ме-
тоди за диагностика на аеробните бактериални вагинити, вулвовагиналната 
кандидоза и различните типове вагинози. Обучението дава възможност да се 
придобият както практически, така и теоретични познания върху съвремен-
ните квалификационни системи за диагностика. Поставя се акцент върху кли-
нично – микробиологичния диагностичен подход при инфекциозните вагини-
ти и вагинози. 

Отговорник: проф. д-р Мариана Мурджева, дм; д-р Тихомир Дермен-
джиев 

Изисквания за постъпване в курса: общопрактикуващи лекари, докто-
ранти, специализанти, акушер – гинеколози 

База за провеждане: Катедра по микробиология и имунология на МУ – 
Пловдив 

Време на провеждане: 19 – 20 септември 2016 г. (2 дни) 
Брой курсисти: до 10 

КАТЕДРА ПО ФАРМАКОЛОГИЯ И  
ЛЕКАРСТВЕНА ТОКСИКОЛОГИЯ 

88. КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ 
Анотация: Целта на курса е овладяване на основните принципи на хо-

меопатичния метод на лечение и използването му самостоятелно или в съче-
тание с традиционните методи и средства в ежедневната лекарска практика. 
Акцентът в програмата е поставен върху овладяване на техника на подбор на 
медикаменти при остра и хронична патология. 

Отговорник: проф. д-р Людмил Пейчев, дм – ръководител катедра по Фар-
макология и лекарствена токсикология. Обучението се провежда в колаборация 
със специалисти от Европейската школа по клинична хомеопатия (ЕШКХ). 

Изисквания за постъпване в курса: Диплом за завършено висше обра-
зование по хуманна, ветеринарна или дентална медицина; или диплом за ма-
гистър по фармация.  

База: Катедра по фармакология и лекарствена токсикология при МУ – 
Пловдив, (бул. „В. Априлов“, 15а) 

Продължителност: Семинарите се провеждат в една събота и неделя 
месечно от м. октомври до м. април. Обучението за лекари по хуманна, 
дентална или ветеринарна медицина е в продължение на 2 години (първи и 
втори модул), а за магистър фармацевти – 1 година (първи модул). Лекарите 
по хуманна, дентална или ветеринарна медицина полагат изпит в края на вто-
рата година и получават диплом, който им дава право да практикуват кли-
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нична хомеопатия, а магистър фармацевтите получават удостоверение за ква-
лификация по клинична хомеопатия. Програмата за обучение е акредитирана 
от съсловните организации на лекари и фармацевти. 

Брой курсисти: до 30 души 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

КАТЕДРА „МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА, 
БИОСТАТИСТИКА И ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ“ 

89. ОСНОВИ НА БИОСТАТИСТИКАТА. СТАТИСТИЧЕСКИ СОФТУ-
ЕРЕН ПАКЕТ SPSS V. 17.0 

Анотация: Програмните продукти за статистическа обработка на инфор-
мацията от фамилията SPSS намират широко приложение в здравеопазването и 
в медицинските научни проучвания. Целта на настоящия курс е да представи 
основните статистически методи и използването им за анализ на резултатите с 
помощта на статистическия софтуерен пакет SPSS v.17, както и да запознае 
участниците с начините за организация и обработка на бази данни.  

Отговорник: доц. Нонка Матева, дм 
Изисквания за постъпване в курса: компютърна грамотност 
База за провеждане: Компютърна зала (кабинет №7) на Факултета по 

обществено здраве, МУ – Пловдив 
Продължителност: 10 дни; от 06.06. до 17.06.2016 г. 
Брой курсисти: 10 

КАТЕДРА ПО ХИГИЕНА И ЕКОМЕДИЦИНА 

90. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ХИГИЕНАТА 
Анотация: Целта на курса е запознаване с някои актуални здравно-

хигиенни и екологични проблеми. Курсът включва новости в различни области 
на хигиената (комунална хигиена, хигиена на хранене, хигиена на децата и юно-
шите, трудова медицина, радиационна хигиена) и хигиенното законодателство. 

Отговорник: доц. д-р П. Гацева, дм; доц. д-р А. Александрова, дм 
Изисквания за постъпване в курса: Специализиращи лекари, работещи 

в Районни здравни инспекции (РЗИ), служби по трудова медицина, препода-
ватели в Медицински колеж, занимаващи се с обучение на инспектори по 
обществено здраве и др. 

База за провеждане: Катедра по хигиена и екомедицина, ФОЗ, Меди-
цински университет – Пловдив 

Продължителност: 2 дни, в началото на 01 юни и 02 юни 2016 г. (сря-
да и четвъртък) 

Брой курсисти: 5 – 10  
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КАТЕДРА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 

СЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
91. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗО-
ВАНИЕ  
(интензивен курс 30 учебни часа) 

Анотация: Основната цел на курса е усвояване на знания, умения и 
компетенции за планиране, организиране и ръководство на обучителен про-
цес със студенти в системата на здравеопазване, съобразно последните дос-
тижения на вузовската дидактика.  

Учебната програма включва основните измерения на медицинската пе-
дагогика и андрагогията, като наука и изкуство за обучение на възрастни; 
обща характеристика на обучението като предмет на дидактиката и специ-
фичните особености на обучението във висшето медицинско училище; прин-
ципите, формите, методите и средствата на обучение в медицинския ВУЗ; 
традиционни и съвременни методи за контрол и оценка на знанията и умени-
ята на студентите. 

В програмата на курса се акцентира върху усвояване на подходи за ра-
ционално управление на учебния процес в контекста на конкретната дидакти-
ческа среда; овладяване на целевото планиране на обучението, като значима 
педагогическа категория; придобиване на умения за рационален подбор на 
методи и средства на обучение; усвояване на съвременни учебни технологии 
за повишаване на познавателната и професионална активност на обучаваните; 
усвояване на комплексни, обективни методики за контрол и оценка на сту-
дентите; овладяване на подходи и модели за етично общуване с обучаваните 
и създаване на стимулираща образователна среда. 

При завършването на курса се издава сертификат за придобита педаго-
гическа квалификация. 

Отговорник: доц. Б. Торньова, дп; гл. ас. М. Тодорова 
Изисквания за постъпване в курса: асистенти и новопостъпили препо-

даватели 
База за провеждане: МУ – Пловдив, ФОЗ, катедра „Управление на 

здравните грижи“ 
Продължителност: 5дни 
Време за провеждане: от 01.02.2016 г. до 05.02.2016 г.; от 06.06.2016 г. 

до 10.06.2016 г. 
Брой курсисти: 10 – 15 
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КАТЕДРА ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И 
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

92. ПОЛЗВАНЕ НА МИКРОКОМПЮТРИ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАК-
ТИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Анотация: Запознаване и приложение на компютрите в лечебно-
профилактичните заведения – възможности, предимства, ефективност. Разг-
леждат се теоретични и практични въпроси от експлоатацията на компютри и 
ползването на готови програмни продукти. 

Отговорник: доц. инж. Н. Петрова, дм 
Изисквания за постъпване в курса: работещи в здравеопазването 
База за провеждане: МУ – Пловдив, катедра по СМОЗ 
Продължителност: 20.06.2016 г. до 24.06.2016 г. 
Брой курсисти: 8 

93. СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ 
Анотация: Основни съвременни проблеми на социалната медицина: 

сърдечно-съдови, онкологични и нервно-психични заболявания. Методология 
на социално-медицинските проучвания. 

Отговорник: проф. д-р Р. Стефанов, дмн 
Изисквания за постъпване в курса: ръководни кадри в здравеопазването 
База за провеждане: МУ – Пловдив, катедра СМОЗ 
Продължителност: 17.06.2016 – 21.06.2016 г. 
Брой курсисти: 8 

94. МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА 
Анотация: Запознаване с проблемите на планирането и постановката на 

медицинските научни изследвания. Разглеждат се теоретични и практически 
въпроси на статистическото наблюдение. Усвояване техниката за прилагането 
на статистическите анализи. Анализ на информацията получена при статис-
тическа обработка. 

Отговорник: доц. инж. Н. Петрова, дм 
Изисквания за постъпване в курса: млади научни работници и работе-

щи в здравеопазването 
База за провеждане: МУ – Пловдив, катедра СМОЗ 
Продължителност: 15.02. – 19.02.2016 г. 
Брой курсисти: 8 

95. МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ 
Анотация: Въз основа на богата теоретична и практическа обосновка се 

въвеждат класически, но и не стандартни постановки из областта на меди-
цинската етика. Специален акцент се придава на диференциацията между 
дълг и морал при обслужване на болните от средния и полувисш медицински 
персонал, обсъждат се деонтологичните норми в тяхната дейност. 

Отговорник: доц. д-р Мария Стойкова, дм 
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Изисквания за постъпване в курса: здравни работници. 
База за провеждане: МУ – Пловдив, катедра СМОЗ 
Продължителност: 06.06. – 10.06.2016 г. 
Брой курсисти: 8 

96. МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
В МЕДИЦИНАТА 

Анотация: Курсът е предназначен за млади учени – медици, лекари по 
дентална медицина и фармацевти. Методично ще бъдат разгледани основните 
форми на научните изследвания, както и методите за тях. 

Отговорник: проф. д-р Р. Стефанов, дм 
Изисквания за постъпване в курса: лекари, лекари по дентална меди-

цина и фармацевти, занимаващи се и желаещи да извършват научно-
изследователска дейност 

База за провеждане: МУ – Пловдив, катедра СМОЗ 
Продължителност: 04.04. – 08.04.2016 г. 
Брой курсисти: 8 

КАТЕДРА ПО ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ, ИКОНОМИКА НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОБЩА МЕДИЦИНА 

СЕКЦИЯ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ 

97. КОМУНИКАТИВНИ ТЕХНИКИ И УМЕНИЯ 
Анотация: Курсът има за цел да запознае обучаемите със съвременните  

проблеми в системата на здравеопазването и комуникациите в управлението 
на здравните ресурси, запознаване и усвояване на основните стъпки и еле-
менти на взимане на управленско решение, формиране на комуникативни 
умения и адекватен управленски стил на мислене. 

Отговорник: доц. Т. Стоев, дм 
Изисквания за постъпване в курса: лекари, лекари по дентална меди-

цина и фармацевти, занимаващи се и желаещи да извършват научно-
изследователска дейност 

База за провеждане: МУ – Пловдив, залите на ФОЗ 
Продължителност: 3 дни; от 07 – 09 юни 2016 г. 
Брой курсисти: 20  
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СЕКЦИЯ „ОБЩА МЕДИЦИНА“ 
График за теоретично обучение по Обща медицина 2016 г. 

  хирургия АГ нервни 
болести психиатрия УНГ очни 

болести 
кожни 

болести 
инф. 

болести физиотерапия обща 
медицина 

вътрешни 
болести 

детски 
болести 

04.01. – 08.01.                         
11.01. – 15.01.                         
18.01. – 22.01.                         
25.01. – 29.01. пропедевт.                       
01.02. – 05.02. спец. хир.                       
08.02. – 12.02. ортопедия                       
15.02. – 19.02. урология                       
22.02. – 26.02.   

22.02. – 
18.03. 

                    
29.02. – 04.03.                       
07.03. – 11.03.                       
14.03. – 18.03.                       
21.03. – 25.03.     

21.03. –
08.04. 

                  
28.03. – 01.04.                       
04.04. – 08.04.                       
11.04. – 15.04.       11.04. – 

22.04. 
                

18.04. – 22.04.                       
25.04. – 29.04.         25.04. –

06.05. 
              

02.05. – 06.05.                       
09.05. – 13.05.           09.05. –

16.05. 
            

16.05. – 20.05.                       
23.05. – 27.05.             23.05. – 

03.06. 
          

30.05. – 03.06.                       
06.06. – 10.06.               06.06. – 

17.06. 
        

13.06. – 17.06.                       
20.06. – 24.06.                 20.06. – 24.06.       
27.06. – 01.07.                         
04.07. – 08.07.                         
11.07. – 15.07.                         
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18.07. – 22.07.                         
25.07. – 29.07.                         
01.08. – 05.08.                         
08.08. – 12.08.                         
15.08. – 19.08.                         
22.08. – 26.08.                         
29.08. – 02.09.                         
05.09. – 09.09.                         
12.09. – 16.09.                         
19.09. – 23.09.                   

19.09. – 
14.10. 

    
26.09. – 30.09.                       
03.10. – 07.10.                       
10.10. – 14.10.                       
17.10. – 21.10.                     

17.10. – 
18.11. 

  
24.10. – 28.10.                       
31.10. – 04.11.                       
07.11. – 11.11.                       
14.11. – 18.11.                       
21.11. – 25.11.                       

21.11. – 
23.12. 

28.11. – 02.12.                       
05.12. – 09.12.                       
12.12. – 16.12.                       
19.12. – 23.12.                       

*модул „Вътрешни болести“ – 17.10. – 21.10. (5 дни) кардиология; 24.10. – 27.10. (4 дни) пневмология; 28.10. – 02.11. 
(4 дни) ендокринология; 03.11. – 08.11. (4 дни) гастроентерология; 09.11. – 11.11. (3 дни) нефрология; 14.11. – 15.11. (2 дни) 
ревматология; 16.11. – 17.11. (2 дни) хематология 18.11.2016 г. колоквиум 

• залите за провеждане на модулите от специализацията се обявяват на сайта на МУ – Пловдив, отдел „СДО“, специа-
лизации 

• тел. за връзка 032 602 500; 032 602 533 – секция „Обща медицина“ 
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КУРСОВЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2016 г. 

За 2016 г. се подновяват съществуващите досега курсове, като всич-
ки те се предлагат и като индивидуално обучение и с възможност за съ-
ботно-неделно провеждане.  

Възможно е и провеждане и на индивидуално обучение или формира-
не на група по тематична или времева заявка извън установения график 
след допълнителна уговорка за времето на провеждане.  

доц. д-р Деспотова-Толева, дм 
 

98. ВЕНТИЛАТОРНА/ОКСИГЕНАЦИОННА ТЕРАПИЯ В ДЕТСКАТА 
ВЪЗРАСТ  
(интензивен курс 40 учебни часа) 

Анотация: Интензивният спецкурс „Вентилаторна/ оксигенационна 
терапия в детската възраст“ е насочен към лекари, работещи в неонатални-
те и детските интензивни отделения, към анестезиолози и детски анестезио-
лози.  

Разгледани са всички методи за провеждане на вентилаторна/ оксигена-
ционна терапия и апаратурата, необходима за провеждането им. Освен това са 
разгледани всички аспекти, свързани с провеждането на тази терапия (хране-
не и вентилация, медикация и вентилация и др., специфична заболеваемост, 
влияние на провежданата вентилаторна/оксигенационна терапия върху всич-
ки органи и системи на организма и т.н). 

Курсът е необходим и и особено полезен за специализиращи в областта 
на неонатологията и интензивната терапия и за докторанти, разработващи те-
ми в областта на интензивната терапия и дихателната реанимация и респира-
торни грижи. 

Курсът е обезпечен с авторска монография „Вентилаторна/ оксиге-
национна терапия в детската възраст“ (приложен) и с допълнителни ра-
ботни и информационни материали, вкл. технически спецификации на изпол-
званите и предлаганите най-нови респиратори и свързана медицинска апара-
тура.  

При завършването на курса се издава оригинален валиден сертификат за 
проведено следдипломно обучение с продължителност 40 учебни часа (2 кре-
дита по ЕСТS). 

Отговорник: проф. д-р Деспотова-Толева Л. 
Изисквания за постъпване на курса: лекари, специализанти, докторанти 
Време за провеждане: 2016 (5 дни от понеделник до петък) 
Брой курсисти: 5 



99. Е-МЕДИЦИНА (Интернет медицина – Медицински информационни 
системи, телемедицина, интернет здравни грижи)  
(интензивен курс 40 учебни часа) 

Анотация: Насочен е към широка медицинска аудитория: общопракти-
куващи лекари, специализанти, докторанти и лекари със и без специалност. 
Обхваща основните въпроси на Е-медицината (Интернет медицина – Меди-
цински информационни системи, Телемедицина, Интернет здравни грижи) 
като практика и възможности в развитието на съвременното информационно 
общество. 

Аспекти на Е-медицината: 
1. Клиничен 
2. Научно-изследователски 
3. Образование и обучение 
4. Юридически и етичен 
5. Социален и т.н. 
Курсът е обезпечен с авторски материали и авторска монография „Ин-

формационна система за неонаталната и детската интензивна практика“. При 
провеждането му се използват подходящ софтуер и Интернет. 

При завършването на курса се издава оригинален валиден сертификат за 
проведено следдипломно обучение с продължителност 40 учебни часа (2 кре-
дита по ЕСТS). 

Отговорник: проф. д-р Деспотова-Толева Л. 
Изисквания за постъпване на курса: общопрактикуващи лекари, лекари 

със и без специалност, специализанти, докторанти, допускат се и студенти 
Време за провеждане: 2016 (5 дни от понеделник до петък) 
Брой курсисти: 5 

100. ОСНОВИ НА ПАЛИАТИВНАТА МЕДИЦИНА  
(интензивен курс 40 учебни часа) 

Анотация: Насочен е към широка медицинска аудитория: общопракти-
куващи лекари, специализанти, докторанти и лекари със и без специалност. 
Обхваща основните медицински и немедицински аспекти на палиативната 
медицина в новорожденческата и детската възраст.  

Палиативната медицина все още не е призната в нашата страна като от-
делна клинична специалност. За специалистите и общопрактикуващите лека-
ри нейните аспекти и особености остават почти непознати. 

Настоящият курс има за цел да постави основите на обучение по палиа-
тивна медицина. В нашата страна тепърва предстои създаването и акредити-
рането на палиативните грижи като отделна клинична специалност, обучава-
не на необходимите медицински и немедицински специалисти, изграждане на 
структури за палиативни грижи и на установяване на широко междуинститу-
ционално взаимодействие в рамките на обществото за да получат децата и 
възрастните, нуждаещи се от палиативни грижи и техните семейства не само 
висококвалифицирана медицинска помощ и грижи, но и съчувствие, духовна 
подкрепа и разбиране в един толкова труден период от живота им. Разглеждат 
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се основните аспекти на палиативната медицина в детската възраст, нейните 
характерни особености, възникващите проблеми и трудности. Твърде често 
децата с потенциално фатални заболявания и техните родители не получават 
компетентна, качествена и изпълнена със съпричастност помощ, няма кой да 
отговори на техните физически, емоционални и духовни нужди. Знанията и 
опита на клиницистите не са достатъчни за осигуряване на тези специфични 
нужди. Необходимо е широко мултидисциплинарно и междуинституционал-
но сътрудничество при полагане на оптимални грижи за пациентите, нужда-
ещи се от палиативни грижи и техните семействата.  

Курсът е обезпечен с авторски материали и монография по въпросите на 
палиативната медицина в детската възраст.  

При завършването на курса се издава оригинален валиден сертификат за 
проведено следдипломно обучение с продължителност 40 учебни часа (2 кре-
дита по ЕСТS). 

Отговорник: доц. д-р Деспотова-Толева Л. 
Изисквания за постъпване на курса: общопрактикуващи лекари, лекари 

със и без специалност, специализанти, докторанти, допускат се и студенти 
Време за провеждане: 2016 г. (5 дни от понеделник до петък) 
Брой курсисти: 5 

101. БОЛКА И НЕЙНОТО ЛЕЧЕНИЕ 
(интензивен курс 40 учебни часа) 

Анотация: Насочен е към широка медицинска аудитория: общопракти-
куващи лекари, специализанти, докторанти и лекари със и без специалност. 
Въпросът за стреса, дискомфорта, болката и тяхното овладяване и премахване 
при новородените и децата има не само медицински, но и психологични, 
етични и правни измерения. Все повече се налага мнението, че понесената 
повтаряща се болка в този ранен период може да има сериозни дълготрайни 
последствия. 

В програмата на курса се акцентира върху познаване биологичните, по-
веденчески и физиологични отговори на организма на новороденото /детето 
към болката, а именно какво знаем и какво не знаем за болката при децата, 
начините за мониториране на болката, разглеждат се основните проблеми, 
свързани с болката и възможностите за терапевтичното й повлияване, вкл. и в 
детската възраст.  

Курсът е обезпечен с авторски материали и монография по въпросите на 
болката и нейното лечение. 

При завършването на курса се издава оригинален валиден сертификат за 
проведено следдипломно обучение с продължителност 40 учебни часа (2 кре-
дита по ЕСТS). 

Отговорник: доц. д-р Деспотова-Толева Л. 
Изисквания за постъпване на курса: общопрактикуващи лекари, лекари 

със и без специалност, специализанти, докторанти, допускат се и студенти 
Време за провеждане: 2016 г. (5 дни от понеделник до петък) 
Брой курсисти: 5 
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102. КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ ЗА ПРАКТИЧЕСКО 
ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ (ВКЛ. ПО ОБЩА 
МЕДИЦИНА) 

Анотация: Насочен е към общопрактикуващи лекари, които трябва да 
бъдат подготвени за наставници в акредитирани за обучение на специализан-
ти амбулатории за първична медицинска помощ според изискванията на на-
редби 34/29.12.2006 и 15/02.07.2008 и в съответствие с наредба 18 за акреди-
тиране на лечебните заведения.  

Целта на курса е да се придобият преподавателски знания и умения, спе-
цифични за процеса на обучението на специализанти в условията на общата 
практика. Съдържанието на курса включва особености на общата практика 
като специфично място за обучение, специфични особености на процеса на 
преподаване в ОП, медицинска педагогика, водене на учебна документация и 
процес на оценяване на придобитите знания и умения, обучение в екип с дру-
ги специалисти и преподаватели от медицинските университети, етика на 
преподаването, специфична за общата практика, личен етичен кодекс на пре-
подавателя и други актуални акценти. 

Курсът е обезпечен с авторски материали по основните теми.  
При завършването на курса се издава оригинален валиден сертификат за 

проведено следдипломно обучение с продължителност 40 учебни часа (2 кре-
дита по ЕСТS). 

Отговорник: доц. д-р Деспотова-Толева Л. 
Изисквания за постъпване на курса: общопрактикуващи лекари, на ко-

ито им предстои да акредитират практиките си като обучителни 
Подходящ е за: ординатори и докторанти, които желаят да придобият 

умения в областта на преподаването по клинични дисциплини и да се насочат 
към работа като асистенти. 

Време за провеждане: 2016 г. (5 дни от понеделник до петък) 
Брой курсисти: 5 до 10 

103. РАБОТА НА ЛЕКАРЯ/МЕДИЦИНСКИ ЕКИП В МНОГОКУЛТУР-
НА/МНОГОЕЗИЧНА СРЕДА  
(интензивен курс 40 учебни часа) 

Анотация: Насочен е към широка медицинска аудитория: лекари с и без 
специалност, мениджъри, медицински сестри, немедицински персонал, спе-
циализанти, докторанти от всички нива на здравеопазването /болнична и до-
болнична помощ/. Посветен е на основните предизвикателства на работата на 
екипите в съвременни условия с пациенти от различни култури, етноси, гово-
рещи различни езици, с различни здравни традиции и навици. Предоставя те-
оритически знания и позволява придобиване на нови умения за работа в мно-
гокултурна/многоезична среда с оглед спецификата на професията и адапти-
ране за работа в различни страни. 

Курсът е обезпечен с авторски материали. При провеждането му се из-
ползват подходящ софтуер и Интернет. 

50 



При завършването на курса се издава оригинален валиден сертификат за 
проведено следдипломно обучение с продължителност 40 учебни часа (25 
кредита по ECTS). 

Отговорник: доц. д-р Деспотова-Толева Л., г-жа Анета Тошева, г-жа Л. 
Тонева 

Изисквания за постъпване на курса: лекари с и без специалност, мени-
джъри, медицински сестри, немедицински персонал, специализанти, докто-
ранти от всички нива на здравеопазването /болнична и доболнична помощ/. 
допускат се и студенти 

Време за провеждане: 2016 г. (5 дни от понеделник до петък) 
Брой курсисти: до 25 

104. ЧУЖДОЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ 
В ДОБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА С ФО-
КУС ВЪРХУ ОБЩАТА ПРАКТИКА (ФРЕНСКИ И ДР. ЕЗИЦИ ПО ИЗ-
БОР) 

Анотация: Насочен е към широка медицинска аудитория от специалис-
ти, ангажирани в доболничната и болничната помощ – лекари, медицински 
сестри, специализанти, докторанти, мениджъри, медицински секретари. От-
говаря на нарастващите потребности от общуване за професионални цели с 
носители на други езици и култури, в случая с лекари и специалисти от френ-
скоговорещи страни (Франция, Швейцария, Белгия, Канада, държави от Аф-
рика и Карибския регион). Предоставя теоретични познания и практически 
умения за конкретно приложими речеви стратегии – установяване на профе-
сионален контакт на френски език, представяне на пациент, искане на мне-
ние, обсъждане на клиничен случай, анализ на медицински изследвания, об-
съждане на свойствата и приложението на медикаменти, на хирургически 
техники, на различни терапевтични подходи, интерпретиране на медицински 
документи (епикризи, резултати и заключения от изследвания), създаване на 
авторски документи (описание на случаи, изразяване на работни хипотези, 
формулиране на въпроси и искане на допълнително мнение, съставяне на 
епикризи), запознаване с особеностите на писмената и устната реч във френс-
кия език за професионална комуникация. 

Курсът е обезпечен с авторски материали и с оригинална френскоезична 
документация (медицински документи, учебни видеоматериали). Провежда се 
със специализиран софтуер за чуждоезиково обучение. 

При завършването на курса се издава оригинален валиден сертификат за 
проведено следдипломно обучение с продължителност 40 учебни часа (25 
кредита по ECTS). 

Отговорник: г-жа Анета Тошева, доц. д-р Деспотова-Толева Л., г-жа Л. 
Тонева 

Изисквания за постъпване на курса: лекари с и без специалност, мени-
джъри, медицински сестри, немедицински персонал, специализанти, докто-
ранти от всички нива на здравеопазването /болнична и доболнична помощ/. 
допускат се и студенти 
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Време за провеждане: 2016 г. (5 дни от понеделник до петък) 
Брой курсисти: до 25 

105. ДУХОВНА ГРИЖА В ОБЩАТА ПРАКТИКА 
Анотация: насочен е към широка медицинска аудитория от специалис-

ти, ангажирани в доболничната и болничната помощ – лекари, медицински 
сестри, специализанти, докторанти, мениджъри, медицински секретари. От-
говаря на нарастващите потребности от съобразяване с духовните потребнос-
ти както на лекаря, така и на пациента. Предоставя теоретични познания и 
практически умения за конкретно приложими инструменти и похвати (духов-
на анамнеза), работа с трудни пациенти и др. Акцентира върху основните те-
ми на духовната грижа в общата практика. Предлага се за пръв път в България. 

Курсът е обезпечен с авторски материали. 
При завършването на курса се издава оригинален валиден сертификат за 

проведено следдипломно обучение с продължителност 40 учебни часа 
(25 кредита по ECTS). 

Отговорник: доц. д-р Деспотова-Толева Л., д-р Иван Иванов (йеромонах 
Йоан) 

Изисквания за постъпване на курса: лекари с и без специалност, мени-
джъри, медицински сестри, немедицински персонал, специализанти, докто-
ранти от всички нива на здравеопазването /болнична и доболнична помощ/. 
допускат се и студенти 

Време за провеждане: 2016 г.  (5 дни от понеделник до петък) 
Брой курсисти: до 25 

106. КУРС ПО ОБЩА МЕДИЦИНА ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕ-
КАРИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОГРАМАТА И НАРЕДБИТЕ ЗА СПЕ-
ЦИАЛИЗАЦИЯ 

Анотация: насочен е към лекари, но може да бъде посетен и от меди-
цински сестри, специализанти, докторанти, мениджъри и др. Акцентира вър-
ху актуалните аспекти на общата медицинска практика в съвременни условия, 
като се разглеждат нови и интересни теми, които се предлагат за пръв път в 
структурата на този курс. 

Курсът е обезпечен с авторски материали. При завършването на курса 
се издава оригинален валиден сертификат за проведено следдипломно обуче-
ние с продължителност 40 учебни часа (25 кредита по ECTS). 

Отговорник: доц. д-р Деспотова-Толева Л. 
Изисквания за постъпване на курса: лекари с и без специалност, мени-

джъри, медицински сестри, немедицински персонал, работещ в първичната 
здравна помощ, специализанти, докторанти от всички нива на здравеопазва-
нето /болнична и доболнична помощ/, допускат се и студенти 

Време за провеждане: 2016 г.  
Брой курсисти: до 25 
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РАЗПИСАНИЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

КАТЕДРИ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ 

СЕКЦИЯ ПО КАРДИОЛОГИЯ 
1. ВЕТ,стрес Ехо КГ до 15 дни регулярно през годината 
 

2. Ехо-КГ до 30 дни регулярно през годината 
 

3. Холтер ЕКГ до 15 дни регулярно през годината 

СЕКЦИЯ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 

Методика Продължи-
телност 

Дата на 
започване 

Брой 
места 

1. Ехография на щитовидна жлеза 10 дена По договореност 2 

СЕКЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ 
1. Съвременни теоретични основи на малигнените заболявания на кръвта 

и кръвотворните органи: 
• Остри миелоидни левкемии – 1 ден 
• Миелопластични синдроми – 1 ден 
• Неходжкинови лимфоми редица и болести на плазмоцитната реди-

ца – 1 ден 
• Хеморагични диатези – 1 ден 

2. Съвременни диагностични методи в хематологията – 1 ден 
Продължителност: 5 дни 
Време за провеждане: целогодишно по договореност 
Отговорник: д-р Веселина Горанова-Маринова, дм. тел. 032/602 481 

GSM: 0888885741 
База за провеждане: Клиника по клинична хематология УМБАЛ „Св. 

Георги“ – Пловдив, бул. „В. Априлов“ 15А 
Предназначен за: специализиращи клинична хематология, обучение на 

докторанти 
Изискване за провеждане: удостоверение за зачисляване на докторан-

тура, книжка за специализация, молба и писмено съгласие от ръководител 
проф. д-р Ст. Горанов, дм, дмн 
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КАТЕДРА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 

СЕКЦИЯ „ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ“ 
1. Диагностика, диференциална диагноза и съвременно лечение на невроин-
фекции възвръщащи се и нововъзникнали инфекциозни болести /Грип 
AH1N1, морбили, вирусен хепатит Е/, „Диференциална диагноза на обривен 
синдром“. 
1 месец 04.04.2016 г. 1 място  
2. Инфекциозни болести – невроинфекции, общи инфекции; HIF –
епидемиология, профилактика, клиника и АРТ терапия. 
10 дни; 23.05.2016 г., HIF–сектор 

КАТЕДРА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ 
1. Нови проблеми в микологията 5 дни 26.09.2016 г. 
2. Хистопатология на кожата 5 дни 16.12.2016 г. 
3. Новости в дерматологията 5 дни 17.10.2016 г. 
4. Капиляроскопия и функционални  5 дни 24.10.2016 г. 
 изследвания на кожата 
5. Съдови дерматози 5 дни  21.11.2016 г. 
6. Полово предавани болести и тяхната 
 диагностика  5 дни  09.12.2016 г.  

КАТЕДРА ПО НЕВРОЛОГИЯ 

1. Различни раздели от програмата 1 – 3 мес. През цялата година след 
за обучение по неврология. съгласуване с катедрата 

2. Електрофизиологични методики 1 – 6 мес.  

КАТЕДРА ПО УРОЛОГИЯ 
1. Интервенционален ултразвук в урологията 5 дни целогодишно 
2. Ендоурология 10 дни целогодишно 
3.Съвременни аспекти на доброкачествената 5 дни целогодишно 
простатна хиперплазия 
4.Интервенционален ултразвук в урологията 5 дни целогодишно 
5. Андрология 5 дни целогодишно 
6. Урология 30 дни целогодишно 
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КАТЕДРА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ 

Раздел, методика Продължи-
телност 

Дата на за-
почване 

ОСТ в диагностиката на макулна патология и 
глаукома 

5 дни 07.ІІІ.2016 г. 

Детско зрение – Рефракционни аномалии.  
Съдружно кривогледство.  
Ретинопатия на недоносеното /ROP/. 

5 дни 14.III.2016 г. 

Фундобиомокроскопия. 
Индиректна офталмоскопия. 

5 дни 28.III.2016 г. 

Ранна диагностика на глаукома – съвременна 
компютърна периметрия и оценка на диска на 
зрителния нерв 

5 дни 18.ІV.2016 г. 

Офталмоонкология – ранна диагностика и съв-
ременно лечение на злокачествените тумори с 
очна локализация 

3 дни 03.Х.2016 г. 

А- и Б-ехография 5 дни 17.Х.2016 г. 

Флуоресцеинова ангиография и индикации за 
лазер лечение на ретината 

5 дни 31.Х.2016 г. 

КАТЕДРА ПО УНГ БОЛЕСТИ 
1. Обща оториноларингология 15 дни I, IV, VII, Х  2 
2. Тонзилектомия под обща анестезия 15 дни II, V, VIII, ХI 2 
3. Ендоскопия 15 дни III, VI, IХ, ХII 2 
4. Спешна оториноларингология 15 дни I, II, VII, VIII 2 

КАТЕДРА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 
Абдоминална ултразвукова диагностика 05 – 20 дни целогодишно 
 Изисквания:  
1. Призната специалност по образна диагностика, хирургия, урология, аку-
шерство-гинекология, педиатрия, обща медицина 
2. Основен курс по УЗ диагностика 
Ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза 05 – 20 дни целогодишно 
 Изисквания:  
1. Призната специалност по образна диагностика, хирургия, ендокринология 
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2. Основен курс по УЗ диагностика 
3. Изкаран специализиран курс по УЗ диагностика на щитовидна жлеза 
Мамографска и ултразвукова диагностика на мл. жлеза  
 05 – 20 дни целогодишно 
 Изисквания:  
1. Призната специалност по образна диагностика, хирургия, ендокринология 
2. Основен курс по УЗ диагностика 
3. Изкаран специализиран курс по УЗ диагностика на млечна жлеза 
Компютърна томография 05 – 20 дни целогодишно 
 Изисквания:  
1. Призната специалност по образна диагностика 
Спешна абдоминална образна диагностика 05 – 20 дни целогодишно 
 Изисквания:  
1. Призната специалност по образна диагностика 

СЕКЦИЯ ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ 
1. Хирургически заболявания на коремните органи при деца. 

Продължителност: 30 дни 
Методика: практически и семинарни занимания, лекции 
Дата на започване: по уговорка 
Ръководител: проф. д-р Пенка Стефанова, дм 
База: УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив, Детска хирургия 

КАТЕДРА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И 
ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ 

1. Съвременни насоки в патогенезата 5 дни 02.2016 г.  7 
 и лечението на сепсиса  10.2016 г.  7 
2. Антибиотично лечение в  5 дни 03.2016 г.  7 
 интензивното отделение  11.2016 г.  7 
3. Тотална интравенозна 5 дни 04.2016 г.  7 
 анестезия  11.2016 г.  7 
4. Черепно-мозъчна травма – 5 дни 03.2016 г.  7 
 патогенеза, мониторинг и лечение  11.2016 г.  7 
 системни алергични реакции 

КАТЕДРА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 

1. Оперативно лечение на коксартроза 
 1 – 2 седмици 02.2016 г. 
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2. Ендоскопска хирургия на големитестави 
 1 седмица 02.2016 г. 
3. Валгизиращи и варизиращи остеомии на коляно 
 1 седмица 03.2016 г. 
4. Оперативно лечение на глезенните фрактури 
 1 седмица 03.2016 г. 
5. Оперативно лечение на фрактурите на проксималния фемур 
 1 седмица 04.2016г. 
6. Заключваща остеосинтеза при фрактури на хумеруса 
 1 седмица 05.2016 г. 
7. Минимална фиксация при фрактури на предмишницата 
 1 седмица 05.2016г. 
8. Оперативно лечение на вътреставните фрактури на коляното 
 1 седмица 01.2016г. 
9. Оперативно лечение при фрактури на гръбнака 
 1 седмица 01.2016 г. 
10. Съвременно лечение при фрактури в детска възраст 
 1 седмица 06.2016г. 
11. Специализирана ортопедична ЛКК в условията на НЗОК 
 1 седмица 06.2016 г. 
12. Принципи на вътрешна фиксация при фрактури на подбедрицата 
 1 седмица 09.2016 г. 
13. Външна фиксация, индикации,техники 
 1 седмица 11.2016 г. 
14. Основни принципи на вътрешната фиксация на фрактурите 
 1 седмица 12.2016 г. 

КУРСОВЕ В УМБАЛ „КАСПЕЛА“ 

107. УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА –
ТЕМАТИЧЕН 

Анотация: Разглеждат се основите на ултразвуковата методика на ший-
ната област и диагностичният подход при зачестилите напоследък заболява-
ния на щитовидната жлеза. Обучението включва и съдова ехография, която 
ще бъде демонстрирана на последен клас ултразвукова апаратура. 

Отговорник: доц. д-р Стефка Владева, дм 
Изисквания за постъпване в курса: лекари без и със специалност 
База на провеждане: УМБАЛ „Каспела“, Клиника по ендокринология и 

болести на обмяната – база за специализация 
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Продължителност: 5 дни, от 30 май – 03 юни 2016 г. 
Брой курсисти: 10 

108. УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИКОЧО-ОТДЕЛИТЕЛ-
НАТА СИСТЕМА 

Анотация: Предлаганият курс е предназначен за усъвършенстване поз-
нанията по ултразвуково изследване на пикочо-отделителната система и ха-
рактерните ехографски образи при отделни нозологични единици. 

Отговорник: доц. д-р Е. Кумчев, дм; д-р Е. Тилкиян 
База за провеждане: Клиника по нефрология – УМБАЛ „Каспела“ 
Времетраене: 10 (работни) дни, от 10.10.2016 – 21.10.2016 г. 
Брой курсисти: 5 – 10 
Курсът е предназначен за: специалисти по вътрешни болести и нефро-

логия, общопрактикуващи лекари, специализанти по нефрология и урология 

109. ДЕТСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 
Анотация: Запознаване на курсистите с най-честите заболявания в дет-

ската оториноларингология и особеностите на детския организъм. Диагноза, 
клинична картина, диференциална диагноза, усложнения и лечение. Практи-
чески занятия – отоскопия, предна риноскопия, детска носна ендоскопия, ме-
зофарингоскопия, поведение при епистаксис, задух в детската възраст и пове-
дение при спешни състояния. 

Продължителност: 5 дни 
Време на провеждане: от 21.03.2016 г. до 25.03.2016 г. 
Брой курсисти: 10 
Отговорник: проф. Ил. Йовчев, дмн, доц. д-р Ил. Дойков, дм, доц. Ди-

ляна Вичева, дм, д-р Пазарджиклиев, дм 
База за провеждане: Катедра по УНГ на МУ – Пловдив (Отделение по 

УНГ болести) – УМБАЛ „Каспела“ 
Предназначен за: оториноларинголози 
Изисквания за постъпване в курса: придобита специалност 

110. ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ПО АУДИОЛОГИЯ И ОТОНЕВРОЛОГИЯ 
Анотация: Целта на курса е да запознае курсистите с разпознаване на 

видовете аудиограми и как да поставяме точна диагноза на базата на получе-
ния резултат; да се анализират слуховите потенциали в неонаталния период; 
да се запознаят с физиологията на вестибуларния апарат, както и неговите на-
рушения. 

Щателна анамнеза, изследване на пациента, провеждане на отоневроло-
гично изследване, лечение и ТЕЛК нормативи. 

Отговорник: доц. д-р Диляна Вичева, дм; д-р Дим. Пазарджиклиев, дм; 
д-р В. Найденов 

База на провеждане: УМБАЛ „Каспела“ (Клиника по УНГ)  
Продължителност: 11.01. – 15.01.2016 г. 
Брой курсисти: 10 
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111. ОСНОВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА СРЕДНОТО 
УХО 

Анотация: Запознаване на курсистите с Европейските препоръки за ле-
чение на средния остър и хроничен отит, етиология, клинична картина, дифе-
ренциална диагноза, усложнения, консервативно и оперативно лечение – нови 
техники и слухоподобряващи операции. Демонстрация на живо.  

Продължителност: 5 дни 
Време на провеждане: от 01.02.2016 г. до 05.02.2016 г. 
Брой курсисти: 5 
Отговорник: доц. д-р Илиян Дойков, дм, доц. д-р Диляна Вичева, дм, 

д-р Пазарджиклиев, дм 
База за провеждане: Катедра по УНГ на МУ – Пловдив (Отделение по 

УНГ болести) – УМБАЛ „Каспела“ 
Предназначен за: оториноларинголози 
Изисквания за постъпване в курса: придобита специалност 

112. ХИРУРГИЧНИ ПРИНЦИПИ НА ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ 
ПРИ ТУМОРИ НА ЛАРИНКСА 

Анотация: Туморите на ларинкса са често застъпени в Р България. Пос-
тавяне на ранна клинична и хистологична диагноза, TNM класификация, 
принципи на оперативно поведение според тумора; въвеждане на съвременни 
оперативни методи; лазер терапия; основни хирургични правила по време на 
ларингектомия и шийна дисекция, възстановително-реконструктивна хирур-
гия. Практически занятия и демонстрация на живо. 

Продължителност: 5 дни 
Време на провеждане: от 04.04.2016 г. до 15.04.2016 г. 
Брой курсисти: 5 
Отговорник: проф. Ил. Йовчев, дмн, доц. д-р Ил. Дойков, дм, д-р Пазар-

джиклиев, дм 
База за провеждане: Отделение по УНГ болести – УМБАЛ „Каспела“ 
Предназначен за: оториноларинголози 
Изисквания за постъпване в курса: придобита специалност 

113. ГЛАСОВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЛАРИНГЕКТОМИРАНИ ПА-
ЦИЕНТИ 

Анотация: Гласовата рехабилитация е от социално значение за всеки 
един лерингектомиран пациент. Обучението на пациентите за възпроизводст-
во на езофагиален глас е от житейско значение за неговото по-нататъшно съ-
шествуване. Ранното обучение, множеството упражнения и обучението за 
правилната позиция на звукопроизводството ще допринесат за повишаване 
качеството на живот при тези пациенти. Практически упражнения с ларин-
гектомирани болни.  

Продължителност: 5 дни 
Време на провеждане: от 09.05.2016 г. до 13.05.2016 г. 
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Брой курсисти: 5 
Отговорник: д-р Пазарджиклиев, дм 
База за провеждане: Отделение по УНГ болести – УМБАЛ „Каспела“ 
Предназначен за: оториноларинголози 
Изисквания за постъпване в курса: придобита специалност 

114. АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НОС И ОКОЛОНОСНИ КУ-
ХИНИ 

Анотация: Алергичния ринит и риносинуит е глобален проблем. Пра-
вилно поставената на базата на специфични изследвания и обективизация на 
носното дишане с помощта на акустична ринометрия и риноманометрия ще 
улесни точното диагноза и по-нататъшното ни лечение.Практическите уп-
ражнения на курсистите и запознаване на основния патофизиологичен меха-
низъм на алергичната реакция. Провеждане на съвременно лечение, според 
световните препоръки на асоциациите по алергия и Европейската Ринологич-
на Асоциация, както и според Българското Ринилогично Сдружение 

Отговорник: доц. д-р Диляна Вичева, дм 
Изисквания за постъпване в курса: специалисти 
База за провеждане: УМБАЛ „Каспела“ Пловдив, УНГ клиника 
Продължителност: 14.03. – 18.03.2016 г. 
Брой курсисти: 5 

РЕВМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА  
КЪМ КАТЕДРА ПО ПРОПЕДЕВТИКА  

НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ 

115. СТАВНА ЕХОГРАФИЯ – НАЧАЛЕН КУРС 
Анотация: През последното десетилетие ставната ехография (СЕ) се 

превърна в надеждна образна техника за диагноза и проследяване на пациен-
ти с ревматологични заболявания. Това бе възможно благодарение на въвеж-
дане на съвременни технологични новости, като високофреквентните транс-
дюсери. Според повечето проучвания диагностичната стойност на СЕ е съиз-
мерима с магнитно резонансното изследване. 

Артросонографията е бърз, повтаряем, ефективен, безопасен, неинвазивен 
и мобилен метод за визуализиране на промените при различни възпалителни 
ставни заболявания. СЕ открива редица патологични промени в структурата и 
принадлежащите елементи на ставите, които имат важно значение за поставя-
нето на диагнозата, мониторирането на еволюцията на болестния процес и от-
читането на ефекта от прилаганото лечение. Диагностична важност имат сино-
виалната пролиферация и нейния вид, повърхностните костни ерозии, ставния 
излив, деструкцията на ставния хрущял, наличие на кисти, промените в око-
лоставната мускулатура, бурси, менисци, сухожилия, лигаменти. Провеждане-
то на артроцентеза, биопсия и вътреставни инжекции под ултразвуков контрол 
подобрява точността на манипулацията и спестява йонизиращо лъчение за 
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болния и персонала. Новите ултразвукови техники, като colour and power 
Doppler със или без въвеждане на контрастен агент, позволяват оценка на вас-
куларизацията на синовията и отдиференциране на ранен и хроничен синовит. 

Отговорник: проф. д-р А. Баталов, дм 
Лектори и демонстратори: д-р П. Тодоров, д-р Р. Каралилова 
Изисквания за постъпване в курса: специализанти или специалисти по 

Ревматология, Физиотерапия, Ортопедия, Спортна медицина 
База за провеждане: Клиника по ревматология към катедрата – УМБАЛ 

„Каспела“ 
Време за провеждане: 11 – 15 януари 2016; 19 – 23 декември 2016 г. 
Брой курсисти: до 6 

116. БИОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА В СЪВРЕМЕННОТО ЛЕЧЕНИЕ НА 
РЕВМАТИЧНИТЕ БОЛЕСТИ 

Анотация: Съвременното лечение на ревматичните болести се промени 
коренно през последното десетилетие с навлизането в ежедневната ревмато-
логична практика на т.н. Биологични средства – моноконални антитела към 
ТNF- α и рецепторите на ТNF; CD-20 инхибиторите моноклонални антитела 
към ІІ-6, към RANK–ligand-а и др. Тези средства повишават ефективността на 
терапията на редица трудно лечими, прогресиращи и инвалидизиращи забо-
лявания, което налага доброто познаване както на положителните ефекти, та-
ка и на нежеланите странични действия при използването им. 

Отговорник: проф. д-р А. Баталов, дм; д-р М. Генева, дм 
Изисквания за постъпване в курса: взета специалност по ревматология 
База за провеждане: Клиника по ревматология към катедрата – УМБАЛ 

„Каспела“ 
Време за провеждане: 15 – 19 февруари 2016 г.; 05 – 09 декември 2016 г. 
Брой курсисти: до 6 

117. ОСИГУРЯВАНЕ НА ГОРНИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА ЧРЕЗ СУП-
РАГЛОТИЧНИ УСТРОЙСТВА 

Анотация: Курс за обучение на специализанти и специалисти – анесте-
зиолози по осигуряване на свободни дихателни пътища, чрез използване на 
супраглотични устройства. В рамките на 5 дни курсистите ще се запознаят 
теоретично с наличните на пазара супраглотични устройства – ларингеална 
маска и i-gel. Ще бъдат представени материали за начина на поставяне и осо-
беностите на използване, както и противопоказанията и компликацията при 
прилагане на тези устройства. Практически, ежедневно в контролирани усло-
вия в операционна ще могат да усвоят в голяма степен поставянето и мени-
джмънта на използване на тези устройства. 

Отговорник: д-р Юри Спасов 
База на провеждане: УМБАЛ „Каспела“ (отделение по ОАИЛ)  
Продължителност: 09.05. – 13.05.2016 г. (5 работни дни) 
Брой курсисти: 5 
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Изисквания за постъпване в курса: специализанти по анестезиология и 
интензивно лечение и лекари, с придобита специалност УНГ до 5 г. 

План – разписание за индивидуално обучение: 5 дни по договореност 
целогодишно 

118. КОНВЕНЦИОНАЛНА АБДОМИНАЛНА ОХОГРАФИЯ И ЕХОГ-
РАФИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИ СТРУКТУРИ 

Отговорник: д-р Е. Чолакова, д-р Д. Дойков, д-р Д. Станчев 
Изискване за постъпване в курса: Курсът е предназначен за гастроен-

теролози, рентгенолози, интернисти, специализанти 
База за провеждане: УМБАЛ „Каспела“  
Време за провеждане: 15.02. – 19.02.2016 г. 
Брой курсисти: до 5 души 

119. АБДОМИНАЛНА ДОПЛЕР ЕХОГРАФИЯ 
Отговорник: д-р Е.Чолакова 
Изискване за постъпване в курса: Курсът е предназначен за гастроен-

теролози, специализанти 
База за провеждане: УМБАЛ „Каспела“ 
Време за провеждане: 09.05. – 13.05.2016 г. 
Брой курсисти: до 5 души 
Индивидуално обучение: по договореност (целогодишно) 

120. ИТЕРВЕНЦИОНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ НА ГОРЕН ГАСТРО-
ИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ 

Отговорник: д-р Д. Дойков, д-р Д. Станчев 
Изискване за постъпване в курса: Курсът е предназначен за гастроен-

теролози, специализанти 
База за провеждане: УМБАЛ „Каспела“ 
Време за провеждане: 26.09. – 30.09.2016 г. 
Брой курсисти: до 5 души 
Индивидуално обучение: 5 дни по договореност (целогодишно) 

121. ИТЕРВЕНЦИОНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ НА ДОЛЕН ГАСТРО-
ИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ 

Отговорник: д-р Д. Дойков, д-р Д. Станчев 
Изискване за постъпване в курса: Курсът е предназначен за гастроен-

теролози, специализанти 
База за провеждане: УМБАЛ „Каспела“ 
Време за провеждане: 07.11. – 11.11.2016 г. 
Брой курсисти: до 5 души 
Индивидуално обучение: 5 дни по договореност (целогодишно) 
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122. БИПОЛАРНА ТРАНСУРЕТАРНА РЕЗЕКЦИЯ НА ПРОСТАТА 
Анотация: Теоретично запознаване с принципите на трансуретралната 

хирургия на простатата и практическо обучение на моно- и биполарна резек-
ция на простатата. 

Продължителност: 10 работни дни 
Време на провеждане: първите две седмици на месец януари, април, 

юли и октомври 2016 г. 
Брой курсисти: от 1 до 3  
Отговорник: д-р Иван Вълканов 
База на провеждане: Клиника по урология при УМБАЛ „КАСПЕЛА“ 

ООД  
Предназначен за: специалисти уролози и специализанти по урология 
Изискване: диплом за придобита специалност по урология и удостове-

рение за зачисляване за специализация по специалност урология 
План – разписание за индивидуално обучение: 10 дни по договореност, 

целогодишно 

123. ТРАНСУРЕТАРНА ХИРУРГИЯ НА ТУМОРИ НА ПИКОЧНИЯ 
МЕХУР 

Анотация: Теоретично запознаване с принципите на трансуретралната 
хирургия на туморите на пикочния мехур и практическо обучение на трансу-
ретралната резекция на тумори на пикочния мехур . 

Продължителност: 10 работни дни 
Време на провеждане: първите две седмици на месец февруари, май, ав-

густ и ноември 2016 г. 
Брой курсисти: 1 – 3  
Отговорник: д-р Иван Вълканов 
База на провеждане: Клиника по урология при УМБАЛ „КАСПЕЛА“ 
Предназначен за: специалисти уролози и специализанти по урология 
Изискване: диплом за придобита специалност по урология и удостове-

рение за зачисляване за специализация по специалност урология 
План – разписание за индивидуално обучение: 10 дни по договореност 

целогодишно 

124. УРЕТЕРОРЕНОСКОПИЯ И РЕТРОГРАДНА ИНТРАРЕНАЛНА 
ХИРУРГИЯ 

Анотация: Теоретично запознаване с принципите на уретерореноскопи-
ята и ретроградната интраренална хирургия и практическо обучение.  

Продължителност: 10 работни дни 
Време на провеждане: първите две седмици на месец март, юни, сеп-

тември, декември на 2016 г. 
Брой курсисти: 1 – 3  
Отговорник: д-р Иван Вълканов 
База на провеждане: Клиника по урология при УМБАЛ „КАСПЕЛА“ 
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Предназначен за: специалисти уролози и специализанти по урология 
Изискване: диплом за придобита специалност по урология и удостове-

рение за зачисляване за специализация по специалност урология 
План – разписание за индивидуално обучение: 10 дни по договоре-

ност – целогодишно 

КУРСОВЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ ЗА 2016 Г. 

Медицински факултет – база за практическо 
обучение – УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ –  
УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 

125. КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА ПИКОЧЕН МЕХУР – СЕСТРИНСКИ ДЕЙ-
НОСТИ И ГРИЖИ 

Лектор: проф. д-р Иван Дечев, дм 
Продължителност: 2 дни – 12 часа 
Начало: 08.02.2016 г. – 09.02.2016 г.;  07.11.2016 г. – 08.11.2016 г. 
Брой участници: 10; медицински сестри, акушерки 
База: Клиника по урология 

126. СУПРАПУБИЧНА ДЕПРИВАЦИЯ НА УРИНАТА – СЕСТРИНСКИ 
ДЕЙНОСТИ И ГРИЖИ 

Лектор: проф. д-р Иван Дечев, дм 
Продължителност: 3 дни – 18 часа 
Начало: 14.03.2016 г. – 16.03.2016 г.; 14.11.2016 г. – 16.11.2016 г. 
Брой участници: 10; медицински сестри 
База: Клиника по урология 

127. ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ 
НА УРОЛОГИЧНО БОЛНИ 

Лектор: проф. д-р Иван Дечев, дм 
Продължителност: 3 дни – 18 часа 
Начало: 21.03.2016 г. – 23.03.2016 г.; 03.10.2016 г. – 05.10.2016 г. 
Брой участници: 10; медицински сестри 
База: Клиника по урология 

128. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА, РАБОТЕЩА В 
КАРДИОХИРУРГИЧНА КЛИНИКА ПРИ ПОСТАВЯНЕ И ПОДДЪР-
ЖАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН И ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН ПЪТ 

Лектор: д-р Заприн Въжев, дм 
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Продължителност: 3 дни – 18 часа 
Начало: 02.03.2016 г.; 09.05.2016 г.; 04.10.2016 г. 
Брой участници: 10; медицински сестри, акушерки 
База: Кардиохирургична клиника 

129. ИНТЕНЗИВНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА БОЛНИ СЛЕД КАР-
ДИО-ХИРУРГИЧНА ОПЕРАЦИЯ 

Лектор: д-р Заприн Въжев, дм 
Продължителност: 5 дни – 30 часа 
Начало: 14.03.2016 г.; 16.05.2016 г.; 10.10.2016 г. 
Брой участници: 8; медицински сестри 
База: Кардиохирургична клиника 

130. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ОБРАБОТКА НА РАНА СЛЕД КАР-
ДИО-ХИРУРГИЧНА ОПЕРАЦИЯ 

Лектор: д-р Заприн Въжев, дм 
Продължителност: 3 дни – 18 часа 
Начало: 13.04.2016 г.; 01.06.2016 г.; 02.11.2016 г. 
Брой участници: 8; медицински сестри; акушерки 
База: Кардиохирургична клиника 

131. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛЕН НА ИЗКУСТВЕНА ВЕНТИ-
ЛАЦИЯ 

Лектор: проф. д-р Чавдар Стефанов, дм 
Продължителност: 3 дни – 18 часа 
Начало: 02.02.2016 г. 
Брой участници: 10 медицински сестри 
База: Клиника по анестезиология и интензивно лечение 

132. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ И ДЕЙНОСТИ ПРИ БОЛЕН С ДИХА-
ТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 

Лектор: проф. д-р Чавдар Стефанов, дм 
Продължителност: 2 дни – 10 часа 
Начало: 01.03.2016 г. 
Брой участници: 10; медицински сестри 
База: Клиника по анестезиология и интензивно лечение 

133. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ 
Лектор: проф. д-р Чавдар Стефанов, дм 
Продължителност: 3 дни – 18 часа 
Начало: 23.03.2016 г.  
Брой участници: 10; медицински сестри; акушерки 
База: Клиника по анестезиология и интензивно лечение 
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134. РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ДЕТСКАТА ХИ-
РУРГИЧНА ПАТОЛОГИЯ 

Лектор: проф. д-р П. Стефанова, дм; доц. д-р А. Йонко, дм 
Продължителност: 5 дни – 30 часа 
Начало: 08.02.2016 г.; 05.12.2016 г. 
Брой участници: 10; мед. сестри; акушерки; преподаватели по здр. грижи 
База: Клиника по детска хирургия 

135. ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНАТА И ПРЕВЪРЗОЧНА СЕСТРИНСКА 
ПРАКТИКА 

Лектор: проф. д-р П. Стефанова, дм, доц. д-р А. Йонков, дм 
Продължителност: 5 дни – 30 часа 
Начало: 15.02.2016 г.; 12.12.2016 г. 
Брой участници: 10; мед. сестри; акушерки; преподаватели по здр. грижи 
База: Клиника по детска хирургия 

136. ПОВЕДЕНИЕ И СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХИ-
РУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГРЪДНИЯ КОШ 

Лектор: проф. д-р Учиков, дм; доц. д-р Новаков, дм 
Продължителност: 2 дни – 10 часа 
Начало: 13.10.2016 г. 
Брой участници: 10; мед. сестри; преподаватели по здравни грижи 
База: Клиника по гръдно-коремна хирургия 

137. ПОВЕДЕНИЕ И СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С „ОС-
ТЪР ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ“ 

Лектор: проф. д-р Учиков, дм; доц. д-р Новаков, дм 
Продължителност: 2 дни – 10 часа 
Начало: 14.04.2016 г. 
Брой участници: 10; мед. сестри; акушерки; преподаватели по здр. грижи 
База: Клиника по гръдно-коремна хирургия 

138. СПЕЦИАЛНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ СЪДОВО БОЛНИ 
Лектор: доц. д-р Желев, дм 
Продължителност: 2 дни – 10 часа 
Начало: 04.04.2016 г.; 10.10.2016 г. 
Брой участници: 10; мед. сестри; акушерски; преподаватели по здр. грижи 
База: Клиника по съдова хирургия 
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КУРСОВЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
ЗА АКУШЕРКИ 

139. КУРС ПО СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕ-
КОЛОГИЯТА 

Анотация: разглеждат се някои основни спешни състояния в акушерст-
вото и гинекологията, налагащи спешна и адекватна акушерска намеса. 

Отговорник: проф. д-р М. Малинова, дм 
Изисквания за постъпване в курса: предназначен е за акушерки, рабо-

тещи в АГ мрежата 
База на провеждане: Катедра по АГ (Клиниката по АГ към УМБАЛ 

„Св. Георги“ ЕАД 
Брой на курсистите: 5 бр. 
Време на провеждане: 09 – 12.05.2016 г. 

140. КУРС ПО СЕКСУАЛНО-ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ 
Анотация: разглеждат се съвременните аспекти в профилактиката и те-

рапията на сексуално-трансмисивните инфекции. 
Отговорник: доц. д-р Д. Кичукова, дм 
Изисквания за постъпване в курса: предназначен е за акушерки 
База на провеждане: МК – Медицински университет – Пловдив 
Брой на курсистите: 5 бр. 
Време на провеждане: 24.03. – 27.03.2016 г. 

141. КУРС ПО МЕДИКО-СОЦИАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОБ-
ЛЕМИ НА НЕДОНОСЕНОСТТА 

Анотация: разглеждат се съвременните аспекти на интензивните грижи 
и лечението на новороденото дете с акцент върху акушерското поведение. 

Отговорник: проф. д-р Мая Кръстева, дм 
Изисквания за постъпване в курса: предназначен е за акушерки 
База на провеждане: Катедра по АГ – Отделение по интензивна терапия 

(Клиниката по АГ към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД) 
Брой на курсистите: 5 бр. 
Време на провеждане: 25.05. – 27.05.2016 г. 

 
 
 
 

Заявления (по образец) за курсовете за следдипломно 
обучение – изтеглете тук 

 

*Отдел „СДО“ на Медицински университет – Пловдив  
си запазва правото за корекции и допълнения.
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

ПЛОВДИВ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
 

ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 
 
 
 

за 2016 година 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

ПЛОВДИВ 
 
 

 
ОДОБРЯВАМ, 
Директор на МК: 

/Доц. д-р Н. Трайкова, дм/ 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
 

ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

/медицински лаборанти, рентгенови 
лаборанти, рехабилитатори, 

помощник фармацевти, инспектори по 
обществено здраве и зъботехници/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Пловдив, 2016 г. 
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Указание 
 
Следдипломното обучение на медицински специалисти се осъществява 

съгласно Наредба № 34 от 29.12.2006 г. /ДВ бр. 7 от 1.01.2007 г./ 
След получаване на тематичното разписание, ръководителите на здрав-

ните заведения следва да запознаят кадрите си с предлаганите курсове и да 
изпратят поименен списък на желаещите за участие. В същия да се посочи 
темата на курса и датата за започването му. 

Срок на заявка за участие – 1 месец преди започване на курса. 
Такса за участие – 15 лв. на учебен ден. Таксите за участие се внасят в 

брой. Заплаща се в касата на Медицински колеж – Пловдив, в деня на започ-
ване на курса. Фактури се издават при посочени данни на здравното заведе-
ние. 

Завършилите курс за следдипломно обучение получават „Удостовере-
ние“. 
 

Забележка: 
За всички тематични курсове на курсистите се издава удостовере-

ние с посочване на получените кредити по Единната кредитна система. 
 
 
За справки и заявки: 
град Пловдив 
ул. „Братя Бъкстон“ №120 
Медицински колеж  
Лице за контакт: Цвета Кръстева 
Tsveta_k@abv.bg 
Телефон за контакти: 0882 390 145 
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№ Тема Продължи-
телност 

Брой кур-
систи 

Начало Лектор 

1. Морфодиагностика на чрев-
ни и урогениталнипаразитози 

3 дни 6 27.01.2016 доц. д-р  
Д. Вучев,дм 

Обучение на медицински лаборанти. Курс с теоретичен тест и практическа задача.  
Кредитна оценка ……. 
2. Специализиран курс за из-

пълнители на ДДД дейности. 
3 дни 6 – 12 03.02.2016 доц. д-р  

Д. Вучев,дм 
Обучение на инспектори по обществено здраве. Курс с изходен тест и теоретичен изпит. 
Кредитнаоценка ……. 
3. Компютърна томография. 5 дни 10 15.02.2016 доц. д-р 

Н. Трайкова, дм, 
М. Шангова 

Обучение на рентгенови лаборанти. Курс с устен изпит. Кредитна оценка ……. 
4. Спешна образна диагностика. 5 дни 10 22.02.2016 доц. д-р 

Н.Трайкова, дм, 
Св. Каридова 

Обучение на рентгенови лаборанти. Курс с устен изпит. Кредитна оценка ……. 
5. Постизометрична релакса-

ция. 
3 дни 10 09.03.2016 Н. Белчева, 

П. Каснакова 
Обучение на рехабилитатори. Курс с практически изпит. Кредитна оценка ……. 
6. Апаратура в образната диаг-

ностика и нуклеарната меди-
цина – сравнителен анализ 

3 дни 10 14.03.2016 доц. Ек. Петкова, 
дм, 

Ек. Ставрева 
Обучение на рентгенов лаборант. Курс с изпит. Кредитна оценка ……. 
7. Принципи на хомеопатията. 

Хомеопатично протезиране. 
Хомеопатията в работата на 
помощник фармацевта. Хо-
меопатично предписание при 
някои остри случаи. Бахови 
есенции 

3 дни 10 14.03.2016 д-р В. Илиева 

Обучение на помощник фармацевти. Курс с изпит – тестове и казуси.  
Кредитна оценка ……. 
8. Лечебна козметика. 3 дни 10 17.03.2016 проф. д-р  

Д. Обрешкова, дф 
Обучение на помощник фармацевти. Курс с изпит – тест. Кредитна оценка 
9. Образна диагностика на за-

боляванията на млечната 
жлеза. 

5 дни 5 21.03.2016 доц. д-р 
Н.Трайкова, дм, 
М. Сапунджиева 

Обучение на рентгенови лаборанти. Курс с устен изпит. Кредитна оценка ……. 
10. Съвременни аспекти в ради-

ационната защита 
2 дни 10 21.03.2016 доц. Ек. Петкова, 

дм, 
К. Панамска 

Обучение на рентгенов лаборант. Курс с тест. Кредитна оценка ……. 
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№ Тема Продължи-
телност 

Брой кур-
систи 

Начало Лектор 

11. Мануално мускулно тестува-
не 

3 дни 10 първи модул: 
23.03.2016 г. 
втори модул: 
19.10.2016 г. 

М. Вакрилова-
Бечева, доктор 

Обучение на рехабилитатори. Курс с практически изпит. Кредитна оценка ……. 
12. Актуални проблеми в ендок-

ринология 
2 дни 10 24.03.2016 доц. д-р  

Ст. Владева, дм, 
д-р Г. Петрова 

Обучение на медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, помощник фармацевти, 
инспектори по обществено здраве, зъботехници. Курс с изпит. Кредитна оценка ……. 
13. Епидемиология на хемора-

гичните трески 
2 дни 10 09.05.2016 проф. д-р  

Й. Стоилова, дмн 
Обучение на инспектори по обществено здраве. Курс с изпит – тест.  
Кредитна оценка ……. 
14. Композиционни материали – 

курс за начинаещи. 
3 дни 6 10.05.2016 Св. Славов, 

Ат. Ботев 
Обучение на зъботехници. Курс с изпит. Кредитна оценка ……. 
15. Епидемиология, превенция и 

контрол на вирусните хепа-
тити А, В, С, Е 

2 дни 10 12.05.2016 доц. д-р  
А. Кеворкян, дм 

Обучение на инспектори по обществено здраве. Курс с тест. Кредитна оценка  ……. 
16. Металокерамика за начинае-

щи 
3 дни 6 17.05.2016. Г. Запрянов, 

М. Табаков 
Обучение на зъботехници. Курс с изпит. Кредитна оценка ……. 
17. Епидемиология, превенция, 

надзор и контрол на нозоко-
миалните инфекции 

3 дни 10 18.05.2016 проф. д-р 
Й. Стоилова, дмн 

Обучение на инспектори по обществено здраве. Курс с изпит – тест.  
Кредитна оценка ……. 
18. Моделно леене за начинае-

щи – ляти скелетирани про-
тези 

3 дни 6 25.05.2016 д-р И. Наков, 
Ем. Тенев, 
Св. Янков 

Обучение на зъботехници. Курс с изпит. Кредитна оценка ……. 
19. Мениджмънт на медико-

диагностичната лабораторна 
дейност 

2 дни 5 първи модул: 
06.06.2016 г. 
втори модул: 
24609.2016 г. 

П. Аргилашка, 
М. Прошенска 

Обучение на медицински лаборанти. Курс с писмена задача – практически казус.  
Кредитна оценка  ……. 
20. Нековенционални методи на 

диагностика в микробиоло-
гичната практика 

2 дни 5 01.06.20
16 

д-р Е. Коцева-
Лапарева 

Обучение на медицински лаборанти. Курс с изпит. Кредитна оценка ……. 
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До Директора                   
на Медицински колеж  
гр. Пловдив 
 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

От……………………………………………………………………………………………………….. 
/ име, презиме, фамилия / 

ЕГН…………………………………………….Месторождение………………………………......... 

УИН / от регистъра на БАПЗГ/ ……………………………………………………………................ 

Адрес по 

местоживеене………………………………………………………………………………... 

Работодател............................................................................................................................................. 

Адрес по месторабота………………………………………………………………………………… 

Телефон………………………………………e mail………………………………………………….   

                                                         
Придобита образователна степен за базово медицинско образование със специалност 

  
................................................................................................................................................................... 
     Средно специално                                                                           Полувисше                
     Медицински специалист                                                                Бакалавър / след 2006 г./ 
 
Диплома №……………………………………...................................................................................... 

Дата и място на издаване…………………………………………………………………………….  

  
Г-жо Директор, 

 
Моля, да бъда записан/а/ в курс за Следдипломно обучение по: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

който започва от .......................20....г. до ......................20.....г. в Медицински колеж-гр. Пловдив. 

 
 
Дата: .................20.......г.                                                         С уважение: ………………….. 
гр. Пловдив                                                                                                     / подпис / 
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