ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ
ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ НА ВИСШИТЕ
МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И
ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРЕЗ 2017/2018 г.

София, 2017 г.

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

УТВЪРЖДАВАМ:

ВРИД НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
ПОЛКОВНИК ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ МУТАФЧИЙСКИ, дмн

ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ
за провеждане на продължаващо медицинско обучение на висшите
медицински и немедицински специалисти и професионалистите по
здравни грижи през 2017/2018 г.

1606 София, ул. „Г. Софийски” №3
Тел. 02/9225418, 9225190
e-mail: kursove@vma.bg
www.vma.bg
София, 2017 г.

2

УКАЗАНИЯ
I.

1. Ръководителите на здравните заведения изпращат до ВМА – София
придружително писмо с обобщен списък на желаещите да се обучават
служители, както и попълнените заявки за обучението им на адрес:
гр. София 1606, ул. Г. Софийски № 3 - отдел „Учебна и научноизследователска дейност” . Краен срок за подаване на заявленията - 21
юли 2017г.
* Списъкът по т.1 трябва да включва: трите имена, ЕГН, име и № на курса.
*Кандидатите, извън системата на МО могат да подават заявления и на
електронна поща: kursove@vma.bg /за тематични курсове и индивидуално
обучение/.

2. Заявленията за участие в обученията, включени в план - разписанието
/образец № 1, № 2, № 3 и № 4/ е необходимо да бъдат с ясно изписани
имена, звание, научна степен, академична длъжност и /или др.
3. Заявления за обучение за придобиване на професионална квалификация
по високоспециализирани медицински дейности /образец № 4/ се
изпращат целогодишно, с копия на следните документи: диплома за висше
образование, свидетелство за призната специалност на хартиен носител на
адрес: гр. София 1606, ул. Г. Софийски № 3.
* За обучение по т.3 кандидатстват лекари с призната специалност,
изискваща се от съответната учебна програма.

4. Одобрените за обучение кандидати от системата на МО се уведомяват по
служебен път, а тези извън нея - по електронна поща за включване в
заявения курс с посочена информация, относно базата на обучение, дата и
час на явяване.
5. В деня на започване на курса, участниците задължително се регистрират
в

отдел

„Учебна

и

научно-изследователска

Военномедицинска академия - София.
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дейност”

на

II.
1. Висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите
по здравни грижи, работещи в структурата на Военномедицинска
академия и МО не заплащат обучението си.
2. Висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите
по здравни грижи, извън структурата на МО, заплащат обучението си,
както следва:
- тематични курсове:
• Лекари – 15 лв./ учебен ден;
• Професионалисти по здравни грижи – 12 лв./ учебен ден;
• Немедицински специалисти- 10 лв./ учебен ден.
- индивидуално обучение:
• Лекари – 20 лв./ учебен ден;
• Професионалисти по здравни грижи – 15 лв./ учебен ден;
• Немедицински специалисти – 15 лв./ учебен ден.
-

обучение за придобиване на професионална квалификация по
високоспециализирани дейности в здравеопазването:
• Лекари – 30 лв. / учебен ден.

III.
1. На завършилите тематични курсове и индивидуални обучения се издава
„Удостоверение” от отдел „Учебна и научно-изследователска дейност”
на Военномедицинска академия.
2. На завършилите обучение по високоспециализирана дейност в
здравеопазването се издава „Удостоверение за квалификация по
високоспециализирана дейност в здравеопазването”.
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ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ
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ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В
МЕДИЦИНАТА С БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ УМБАЛ – СОФИЯ
НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
1. Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури
– първо ниво – 20 учебни дни;
2. Абдоминална доплерова ехография – второ ниво – 20 учебни дни;
3. Интервенционална абдоминална ехография – трето ниво – 60 учебни дни;
4. Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – първо ниво – 60
учебни дни;
5. Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво – 120 учебни
дни;
6. Ендоскопска
ретроградна
холангиопанкреатография
и
свързани
интервенционални ендоскопски процедури – трето ниво – 240 учебни дни;
7. Чернодробна биопсия по метода на Менгини – 20 учебни дни.
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
1. Ехография на щитовидна жлеза и шийна област - 30 учебни дни;
2. Измерване на костна плътност / Остеодензитометрия / - 30 учебни дни;
3. Лечение с помпа за инсулинова инфузия – 30 учебни дни;
4. Постоянно мониториране на кръвните захари - 20 учебни дни.
КАРДИОЛОГИЯ
1. Ехокардиография – фундаментално ниво – 20 учебни дни;
2. Ехокардиография – експертно ниво – 60 учебни дни.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1. Приложение на цитогенетичните и молекулярните методи в клинично –
лабораторната диагностика на онкохематологичните заболявания – 30 учебни
дни;
2. Приложение на класическия цитогенетичен анализ в клинико – лабораторната
диагностика на онкохематологичните заболявания – 30 учебни дни.
МИКРОБИОЛОГИЯ
1. Молекулярни методи в микробиологичната диагностика – 5 учебни дни.
НЕРВНИ БОЛЕСТИ
1. Невросонология – 60 учебни дни;
2. Клинична електроенцефалография – 60 учебни дни;
3. Диагностика на автономната нервна система - 120 учебни дни;
4. Клинична електромиография – 60 учебни дни.
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НЕВРОХИРУРГИЯ
1. Невронавигация и интраоперативна невросонография – 30 учебни дни.
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
1. Мамография – 10 учебни дни.
ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
1. Пункционна бъбречна биопсия – 4 нива по 15 учебни дни.
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
1. Ендопротезиране на стави – 30 учебни дни;
2. Артроскопия – 30 учебни дни.
ОЧНИ БОЛЕСТИ
1. Лазери в офталмологията – 30 учебни дни;
2. А и В ехография офталмологията – 30 учебни дни.
ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
1. Флексибилна бронхоскопия – 40 учебни дни;
2. Интервенционална бронхоскопия - 40 учебни дни.
ПСИХИАТРИЯ
1. Репетитивна транскраниална магнитна стимулация – 45 учебни дни.
УРОЛОГИЯ
1. Ендоскопски и рентгенологични методи за изследване на отделителната система
– уретроскопия, цитоскопия, ретроградна уретропиелография, антеградна
пиелоуретерография - 60 учебни дни;
2. Трансректална биопсия на простатата под ултразвуков контрол – 30 учебни дни;
3. Екстракорпорална литотрипсия (ESWL) на камъни в бъбрека и уретрата – 60
учебни дни;
4. Продължителни бъбречно възстановителни терапии при многоорганна
недостатъчност – 30 учебни дни.
ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
1. Електродиагностика и електростимулация - 10 учебни дни;
2. Основи на традиционната китайска медицина – рефлексогенни методи на
лечение – три модула по 10 учебни дни;
3. Фундаментални основи на лазерната медицина – въведение в лазерната терапия
– първо ниво - 10 учебни дни.
ХИРУРГИЯ
1. Миниинвазивна ендокринна хирургия – 60 учебни дни;
2. Трансанална ендоскопска микрохирургия – 60 учебни дни;
3. Лапароскопска холецистектомия и лапароскопски операции в спешната
хирургия - 60 учебни дни;
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4. Лапароскопска хирургия на дебелото черво и ректума – 60 учебни дни;
5. Лапароскопска хирургия на диафрагмата и гастроезофагеалния ъгъл – 60 учебни
дни;
6. Лапароскопска хирургия на хернии и евентрации на предна коремна стена - 60
учебни дни;
7. Лапароскопска хирургия на стомаха – 60 учебни дни;
8. Хирургия на панкреаса – 60 учебни дни;
9. Хирургия на черния дроб – 60 учебни дни;
10. Хирургия на долна празна вена – 60 учебни дни;
11. Лапароскопска хирургия на черен дроб и панкреаса – 60 учебни дни.
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