
       

КАТЕДРА ПО УРОЛОГИЯ И ОБЩА МЕДИЦИНА 

 

1. ОСНОВЕН КУРС ПО УРОЛОГИЯ  

Анотация:  Провеждане на теоретично и практично обучение на  лекари 

специализиращи  „Урология” в  последната година на специализация 

Отговорник:  проф.д-р Иван Дечев, дм 

Изисквания за постъпване в курса:   специализанти по урология 

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив 

Продължителност:  3 месеца -  01.03.2020 год. до 31.05.2020 год.     

Брой курсисти: 5 

Кредитни точки:  ........................... 

 

2. ИНВАЗИВНА ЕХОГРАФИЯ В УРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА 

Анотация: Запознава курсистите с техниката и възможностите на  инвазивната 

ехография. Извършване на перкутанна нефростомия и отвеждане на урината от 

бъбрека показания и противопоказания. Супрапубична деривация на урината, 

показания и противопоказания. 

Отговорник: д-р Жан Читалов , д-р Георги Кошничарски,  д-р Петър Антонов, дм 

Изисквания за постъпване в курса: уролози и нефролози 

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив 

Продължителност: 5 дни, от  09.03.2020 г. – 13.03.2020 год.   

Брой курсисти: 5 

Кредитни точки: 25 точки 

 

3. ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ДОЛНИ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА 

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 Петър Антонов 

Изисквания за постъпване в курса: уролози, нефролози и гинеколози 

База за провеждане: Катедра по урология  и обща медицина при МУ-Пловдив 

Продължителност: 5 дни, от  06.04.2020 г. – 10.04.2020 г.     

Брой курсисти: 5 

Кредитни точки: 25 точки 

4. ТРАНСУРЕТРАЛНА ХИРУРГИЯ НА УРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Анотация: Запознава курсистите с апаратурата, техниката и възможностите за 

трансуретраллно лечение заболяванията на пикочен канал, простатна жлеза и пикочен 

мехур. Показания и противопоказания за това лечение. 

Отговорник:   д-р Жан Читалов, дм;   д-р Стефан Здравчев; д-р Иван Вълканов;  

д-р      Станислав Вълканов, дм 

Изисквания за постъпване в курса: уролози със специалност и без специалност 

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив;  

УМБАЛ „Свети Георги”  ЕАД – Пловдив; УМБАЛ „Каспела” – Пловдив 

Продължителност: 10 дни, от 01.06.2020 г. – 12.06.2020 г.   

Брой курсисти: 5 

Кредитни точки: 50 точки 

 

5.  КУРС ПО УРОЛОГИЯ ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ 

Анотация: Курсът е основен модул в специализацията по Обща медицина. 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 Петър Антонов, дм   ( теоретично и  

практично) 



Изисквания за постъпване в курса: кандидатите трябва да бъдат зачислени на 

специализация по обща медицина 

База за провеждане: Катедра по урология  и обща медицинапри МУ-Пловдив 

Продължителност: 5 дни, в модулите по хирургия. 10.02.2020 г. – 14.02.2020 г.   

Брой курсисти: 15 

Кредитни точки: 100 точки 

 

6. СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В УРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА 

Анотация: Запознава курсистите със спешните състояния в урологичната практика. 

Диагностика и поведение. Запознаване със спешните увреждания и заболявания на 

органите на пикочоотделителната система. Подробно запознаване стерапевтичното 

поведение. 

Отговорник:  проф. д-р Иван Дечев, дм; д-р Петър Антонов; д-р Димитър Делков 

Изисквания за постъпване в курса: уролози, гинеколози и общопрактикуващи  

лекари 

База за провеждане: Катедра по урология и обща  медицинапри МУ-Пловдив;   

Продължителност: 5 дни, от  15.06.2020 г. – 19.06.2020  г.    

Брой курсисти: 5 

Кредитни точки: 25 точки 

 

7.  СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНО КАМЕННАТА БОЛЕСТ 

Анотация: Запознава курсистите със съвременната техника на диагностика и лечение 

на бъбречно каменната болест. 

Отговорник: проф.д-р Иван Дечев, дм;  дм; д-р Петър Антонов, дм; 

 д-р Ив.Вълканов;  д-р Станислав Вълканов, дм 

Изисквания за постъпване в курса: уролози, нефролози и общопрактикуващи  

лекари  

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив,  

УМБАЛ „Свети Георги”  ЕАД – Пловдив; УМБАЛ „Каспела” – Пловдив. 

 

Продължителност: 5 дни, от 11.05.2020 г. – 15.05.2020 г.   

Брой курсисти: 5   

Кредитни точки: 25 точки 

 

8.  КЛИНИЧНА АНДРОЛОГИЯ – РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА 

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; д-р Атанас Иванов; д-р Петър Антонов 

Изисквания за постъпване в курса: уролози, гинеколози и общопрактикуващи  

лекари 

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив 

Продължителност: 5 дни, от 18.05.2020 г. – 22.05.2020 г.    

Брой курсисти: 5 

Кредитни точки: 25 точки 

 

СЕКЦИЯ „ОБЩА МЕДИЦИНА“ 

 

9.   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 неонаталните и детските интензивни 

отделения, към анестезиолози и детски анестезиолози.  

Разгледни са всички методи за провеждане на вентилаторна/оксигенационна терапия и 

апаратурата, необходима за провеждането им. Освен това са разгледани всички аспекти, 

свързани с провеждането на тази терапия (хранене и вентилация, медикация и вентилация 



и др, специфична заболеваемост, влияние на провежданата вентилаторна/оксигенационна 

терапия върху всички 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 теми в областта на интензивната 

терапия и дихателната реанимация и респираторни грижи.  

Курсът е обезпечен с авторска монография “Вентилаторна/оксигенационна терапия в 

детската възраст” (приложен) и с допълнителни работни и информационни материали, 

вкл. технически спецификации на използуваните и предлаганите най-нови респиратори и 

свързана медицинска апаратура.  

При завършването на курса се издава оригинален валиден сертификат за проведено 

следдипломно обучение с продължителност 40 учебни часа (2 кредита по ЕСТS). 

Отговорник:  доц.  д-р Деспотова-Толева Л. 

Изисквания за постъпване: лекари, специализанти, докторанти.  

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив 

Време: 2020 год.  (5 дни от понеделник до петък) 

Брой курсисти: 5  

Кредитни точки: 25 точки 

 

10.   Е-МЕДИЦИНА 

(Електронно здраве, Медицински информационни системи, Телемедицина, Интернет 

здравни грижи)  

(интензивен курс 40 учебни часа) 

Анотация: 

Насочен е към широка медицинска аудитория: общопрактикуващи лекари, специализанти, 

докторанти и лекари със и без специалност. Обхваща основните въпроси на Е-медицината 

(Интернет медицина- Медицински информационни системи, Телемедицина, Интернет 

здравни грижи) като ппрактика 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 “Информационна 

система за неонаталната и детската интензивна практика”. При провеждането му се 

използуват подходящ софтуер и Интернет. 

При завършването на курса се издава оригинален валиден сертификат за проведено 

следдипломно обучение с продължителност 40 учебни часа (2 кредита по ЕСТS). 

ОТГОВОРНИК: доц.   д-р Деспотова-Толева Л. ,  

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ: общопрактикуващи лекари, лекари със и без 

специалност, специализанти, докторанти, допускат се и студенти.  

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив 

ВРЕМЕ 2020 год.  (5 дни от понеделник до петък) 

БРОЙ КУРСИСТИ: 5 

Кредитни точки: 25 точки 

 

11. ОСНОВИ НА ПАЛИАТИВНАТА МЕДИЦИНА  

(интензивен курс 40 учебни часа) 

АНОТАЦИЯ: 

Насочен е към широка медицинска аудитория: общопрактикуващи лекари, специализанти, 

докторанти и лекари със и без специалност. Обхваща основните медицински и 

немедицински аспекти на палииативната медицина в новорожденческата и детската 

възраст.  



Палиативната медицина все още не е призната в нашата страна като отделна 

клинична специалност. За специалистите и общопрактикуващите лекари нейните 

аспекти и особености остават почти непознати. 

Настоящият курс има за цел да постави основите на обучение по палиативна медицина. В 

нашата страна тепърва предстои създаването и акредитирането на палиативните 

грижи като отделна клинична специалност, обучаване на необходимите медицински и 

немедицински специалисти, изграждане на структури за палиативни грижи и на 

установяване на широко междуинституционално 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 се основните аспекти на палиативната медицина в детската възраст, нейните 

характерни особености, възникващите проблеми и трудности. Твърде често децата с 

потенцално 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 междуинституционално сътрудничество при полагане на 

оптимални грижи за пациентише, нуждаещи 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   

ОТГОВОРНИК: доц.  д-р Деспотова-Толева Л.  

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ: общопрактикуващи лекари, лекари със и без 

специалност, специализанти, докторанти, допускат се и студенти.  

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив 

ВРЕМЕ: 2020 год.   (5 дни от понеделник до петък) 

БРОЙ КУРСИСТИ: 5 

Кредитни точки: 25 точки 

 

12. БОЛКА И НЕЙНОТО ЛЕЧЕНИЕ 

(интензивен курс 40 учебни часа) 

АНОТАЦИЯ: 

Насочен е към широка медицинска аудитория: общопрактикуващи 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, поведенчески 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 кредита по ЕСТS). 

ОТГОВОРНИК: доц.  д-р Деспотова-Толева Л. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ: общопрактикуващи лекари, лекари със и без 

специалност, специализанти, докторанти, допускат се и студенти.  

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив 

ВРЕМЕ: 2020 год.  г (5 дни от понеделник до петък) 

БРОЙ КУРСИСТИ: 5 



Кредитни точки: 25 точки 

 

13. 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 специализанти амбулатории за първична 

медицинска помощ според изискванията на наредби 34/29.12.2006 и 15/02.07.2008 и в 

съответствие с наредба 18 за акредитиране на лечебните заведения.  

Целта на курса е да се придобият преподавателски знания и умения, специфични 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 други специалисти и преподаватели от медицинските университети, 

етика на преподаването, специфична за общата практика, личен етичен кодекс на 

преподавателя 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 кредита по ЕСТS). 

ОТГОВОРНИК: доц.  д-р Деспотова-Толева Л. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ: общопрактикуващи лекари, на които им 

предстои да акредитират практиките си като обучителни. 

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив 

 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: 2020 год.  г (5 дни от понеделник до петък) 

БРОЙ КУРСИСТИ: 5 до 10 

Кредитни точки: 25 точки 

 

14. РАБОТА НА ЛЕКАРЯ/МЕДИЦИНСКИ ЕКИП В 

МНОГОКУЛТУРНА/МНОГОЕЗИЧНА СРЕДА (ИНТЕНЗИВЕН КУРС 40 УЧЕБНИ 

ЧАСА) 

Анотация: Насочен е към широка медицинска аудитория: лекари с и без специалност, 

мениджъри, медицински сестри, немедицински персонал, специализанти, докторанти от 

всички нива на здравеопазването /болнична и доболнична помощ/. Посветен е на 

основните предизкателства на работата на екипите в съвременни условия с пациенти от 

различни култури, етноси, говорещи различни езици, с различни здравни традиции и 

навици. Предоставя теоритически знания и позволява придобиване на нови умения за 

работа в многокултурна/многоезична среда с оглед спецификата на професията и 

адаптиране за работа в различни страни. 

Курсът е обезпечен с авторски материали. 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 (25 кредита по ECTS). 

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

Изисквания за постъпване: лекари с и без специалност, мениджъри, медицински сестри, 

немедицински персонал, специализанти, докторанти от всички нива на здравеопазването 

/болнична и доболнична помощ/. допускат се и студенти. 

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив 

Продължителност: 2020 год.  , (5 дни от понеделник до петък) 

Брой курсисти: до 25 

Кредитни точки: 25 точки 

 



15. ЧУЖДОЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ В 

ДОБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА С ФОКУС ВЪРХУ 

ОБЩАТА ПРАКТИКА (ФРЕНСКИ и др. езици по избор) 

Анотация: насочен е към широка медицинска аудитория от специалисти, ангажирани в 

доболничната и болничната помощ – лекари, медицински сестри, специализанти, 

докторанти, мениджъри, медицински секретари. Отговаря на нарастващите потребности 

от общуване за професионални цели с носители на други езици и култури, в случая с 

лекари и специалисти от френскоговорещи страни (Франция, Швейцария, Белгия, Канада, 

държави от Африка и Карибския регион). Предоставя теоретични познания и практически 

умения за конкретно приложими речеви стратегии – установяване на професионален 

контакт на френски език, представяне на пациент, искане на мнение, обсъждане на 

клиничен случай, анализ на медицински изследвания, обсъждане 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 френския език за 

професионална комуникация. 

Курсът е обезпечен с авторски материали и с оригинална френскоезична документация 

(медицински документи, учебни видеоматериали). Провежда се с ъс 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: 1.г-жа Анета Тошева, 2. доц.  д-р Деспотова-Толева Л., 3.г-жа Л.Тонева 

Изисквания за постъпване: лекари с и без специалност, мениджъри, медицински сестри, 

немедицински персонал, специализанти, докторанти от всички нива на здравеопазването 

/болнична и доболнична помощ/. допускат се и студенти. 

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив 

 

Продължителност: 2020 год.   (5 дни от понеделник до петък) 

Брой курсисти: до 25 

Кредитни точки: 25 точки 

 

16. КУРС ПО ОБЩА МЕДИЦИНА ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ  В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОГРАМАТА И НАРЕДБИТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ.  
Анотация: насочен е към лекари, но може да бъде посетен и от медицински сестри, 

специализанти, докторанти, мениджъри и др. Акцентира върху 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 обучение с продължителност 40 учебни часа (25 кредита по ECTS). 

Отговорник: доц.  д-р Деспотова-Толева Л 

Изисквания за постъпване: лекари с и без специалност, мениджъри, медицински сестри, 

немедицински персонал, работещ в първичната здравна помощ, специализанти, 

докторанти от всички нива на здравеопазването /болнична и доболнична помощ/. 

допускат се и студенти. 

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив 

Продължителност: 2020  год.   

Брой курсисти: до 25 

 

17.  КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ, ВЗЕМАНЕ 

НА РЕШЕНИЯ 

Анотация: насочен е към лекари, но може да бъде посетен и от медицински сестри, 

специализанти, докторанти, мениджъри и др. Акцентира върху придобиване на знания и 



практически умения за професионална комуникация с пациенти, близки, колеги и др, 

упревление на конфликти и вземане на решения в медицинската практика 

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 

Изисквания за постъпване: лекари с и без специалност, мениджъри, медицински сестри, 

немедицински персонал специализанти, докторанти от всички нива на здравеопазването 

/болнична и доболнична помощ/. допускат се и студенти. 

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив 

Продължителност: 2020 год.   

Брой курсисти: до 25 

 

18. РЕВМАТОЛОГИЧНО БОЛНИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА – 

БОЛЕСТ И РЕПРОДУКТИВНИ АСПЕКТИ 

Анотация: насочен е към лекари, но може да бъде посетен и от специализанти, 

докторанти и др. Акцентира върху придобиване на знания и практически умения за работа 

с ревматологични пациенти в общата медицинска практика, свързани с болестта, въпроси 

на репродукцията, провежданото лечение, придружаващи остри и хронични други 

заболявания. Част от медикаментите за лечение на ревматичните болести повлияват 

имунната система и репродуктивния статус.  

Курсът е обезпечен с авторски материали  

При завършването на курса се издава оригинален валиден сертификат за проведено 

следдипломно обучение с продължителност 30 учебни часа (20 кредита по ECTS). 

Отговорник: доц.  д-р Панчовска, проф. д-р Деспотова-Толева Л, проф. д-р Ив. Дечев, дм 

Изисквания за постъпване: лекари с и без специалност,  специализанти, докторанти от 

всички нива на здравеопазването /болнична и доболнична помощ/. допускат се и студенти. 

База за провеждане: Катедра по урология и обща медицина при МУ-Пловдив 

Продължителност: 2020 год.   

Брой курсисти: до 25 

 

19. ПАЦИЕНТ-ЦЕНТРИРАН ПОДХОД 

Анотация:  Общата медицинска практика е подходяща и естествена среда за прилагане 

пациент  центриран подход. 

Цел  на  курса е лекарите да придобият теоретични познания и практически умения за 

прилагане на пациент-центрирани грижи. 

В процеса на обучение се използват интерактивни методи. Този тип обучителни методи 

позволяват на всеки един участник вкурса да развие умения за прилагане на подхода в 

ежедневната си практика. 

Допълнителен ефект от обучението е личностовото развитие, удовлетворение и здравни 

резултати. 

Отговорник:   доц.д-р Р. Асенова, дм, проф. д-р Иван Дечев, дм  

Изисквания за постъпване в курса: Курсът е насочен към всички общопрактикуващи 

лекари, независимо дали са придобили или не специалност Обща медицина 

База за провеждане: Катедра по урология и обща  медицинапри МУ-Пловдив   

Продължителност: 5 дни, от  23.03.2020 г. – 27.03.2020  г.    

Брой курсисти:  10 

Кредитни точки: ................. 

 

 

 

 

 


