
КУРСКУРС ЗАЗА ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ
НАНА МЕДИЦИНСКИТЕМЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИСПЕЦИАЛИСТИ ОТОТ ДЕТСКИТЕДЕТСКИТЕ

ОТДЕЛЕНИЯОТДЕЛЕНИЯ ВВ БОЛНИЦИТЕБОЛНИЦИТЕ

ПО ИДЕЯ НА

• БНСДЕ с президент
проф. д-р Мая Константинова, дм, д.н., 
и

• НС „Култура без граници“ с председател Росица Пандова
и майка на дете с диабет



Идеята

• За децата с диабет и други ендокринни
заболявания

• Компетентно наблюдение и помощ при
спешни състояния



Благодарност към компаниите,
осигуряващи инсулин

• НовоНордиск – осигурява и глюкаген за лечението на
тежка хипогликемия
– Подкрепя обучителния процес в клиниката с обучителни
материали

• Ели-Лили – също подкрепя обучителния процес със
специална програма
– Осигури кетъринга по време на първия курс на
училищните медицински специалисти

Чиито представители присъстват, за да демонстрират
работата с техните продукти



• Санофи – осигурява също обучителни материали и
за пореден път отпечата специална книжка за
обучение на медицинските специалист в училищата, 
които ще се раздават след преминаване на
обучителен курс

– Предстои да се отпечата и постер, предназначен за
училищата в страната, акцентиращ върху „големите
симптоми на диабета“, за да се ускори диагнозата на
заболяването

Благодарност към компаниите,
осигуряващи инсулин



Благодарност към компаниите, осигуряващи
контрола на заболяването

• Абот/РСР – глюкомерът изследва и кетони в
кръвта /Бета-хидрокси–бутират/

• Марвена
• Ливеда-Мед
• ББраун
• При желание от ваша страна, можете да
проверите нивото на кръвната си глюкоза при
някой от тези представители



Благодарност към медицинските сестри от
клиниката по Диабет в УСБАЛДБ – София

• М.с. Ирена Борисова
• М.с. Персида Дембарова
• М.с. Теменужка Бабулина
• М.с. Екатерина Димитрова
Които са неотстъпно до нашите пациенти и са
основна част от обучаващия ни екип. 



Лекторите:
Главни асистенти в клиника по Диабет :
• Д-р Радка Савова, дм
• Д-р Маргарита Аршинкова, дм
Асистенти в клиника по Ендокринология:
• Д-р Десислава Йорданова
• Млад специалист по детска ендокринология:
• Д-р Елена Вучкова
Специализантката по педиатрия
• Д-р Ивайла Иванова



Включват се и наши вече пораснали
пациенти

• В обучението в клиниката и в подобни форуми
за обучение и подкрепа на семействата

• Сара Йончева
• студентка 1-ви курс в Националната
Художествена Академия, класирана на първо
място при приемния изпит, оценен с пълно
отличие!



КРАЙНА ЦЕЛ

Да оказваме необходимата компетентна
помощ на всички пациенти с ендокринни
заболявания в страната, като едновременно
с това повишаваме непрекъснато своята
квалификация!


