
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна 

СДО „СЕМЕЙНА И СОЦИАЛНА СРЕДА НА НОВОРОДЕНОТО“ 

Курс № 146 

 

ДАТИ: 09, 10, 11.06.2017 г.  – 30 учебни часа /3дни х 10 учебни часа/ 

ЛЕКТОРИ: доц. Д. Димитрова, д. пс.; ас. д-р Е. Вълчева; ДАЗД 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: РЗИ – Варна, ул. Брегалница № 3, ет. 4. зала 413. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН  ДОКУМЕНТ: Обучението приключва с издаването на 

сертификат  от Медицински университет-Варна 

ЦЕНА НА КУРСА – 30 лв. 

 

Кратка анотация: Следдипломното обучение „Семейна и социална среда на 

новороденото“ се организира за първи път през учебната 2016/17 година. То допълва 

вече съществуващите проекти за СДО на Катедра „Хигиена и епидемиолгия“, ФОЗ и 

Филиала на МУ във Велико Търново и визията им за интердисциплинарен подход в 

изучаването на детето и грижите за него. Предложените теми са в  унисон със 

съвременното виждане за  значимостта   на първите 1 000 дни от живота на детето /от 

момента на зачеване/ и стратегията на СЗО за превенция на детското здраве /до 5 год. 

възраст/ в семейни условия и обществото. За първи път партньор по обучителен проект 

на МУ-Варна е и Държавната агенция за закрила на детето.  

Обучението е предназначено за: лекари, акушерки, медицински сестри, 

рехабилитатори, кинезитерапевти, логопеди, психолози, педагози, социални работници 

и други специалисти с висше образование, проявяващи интерес към тематиката. 

Структура на обучението: Обучението се провежда в 30 учебни часа, три 

последователни дни -  09, 10, 11.06.2017 г. /петък-неделя/ г.  Всеки ден са планирани по 

5 теми, разпределени в 10 учебни часа. Всяка тема е с продължителност 90 мин. Всеки 

ден обучението се провежда от 09.00 до 18.00 ч. с 15 минутна почивка между модулите 

и 45 минути обедна почивка. 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕТО: 

09.06. 2017 г., петък, 09-12.15ч.; 13.00-18.00ч. 

       1.   Семейството като социално-културна среда на новороденото  

             1.1. Социализация през целия жизнен цикъл 

             1.2. Физическо и нервно-психическо развитие на детето в контекста на неговата  

социализация 

       2.   Модели на семейството в съвременния социум и новороденото 

       3.   Подготовка за родителство. Психоемоционални промени в семейството, 

очакващо дете 

       4.   Социални въздействия. Новороденото и социалните роли в семейството 

       5.   Промяна на семейните релации след раждане на дете: интимност и сексуален 

живот 

             5.1. Модели на семейна структура (семейна двойка с едно дете)  

             5.2  Модели на семейна структура (семейна двойка с две и повече деца) 



Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна 

10.06.2017 г., събота, 09-12.15ч.; 13.00-18.00ч. 

       1. Грижи за новороденото в дома и обществото. Съвременни тенденции и 

препоръки на  СЗО и УНИЦЕФ 

       2.    Постпартална депресия и влиянието й върху новороденото дете и семейството 

       3. Емоционален живот на новороденото. Емоционална интелигентност 

       4. Новороденото в условията на кроскултурните отношения в съвременното 

общество 

       5.    Съвременни тенденции в педагогическите подходи, свързани с възпитанието в 

ранна детска възраст 

11.06.2017 г., неделя, 09-12.15ч.; 13.00-18.00ч. 

        1.   Особености на отглеждане на детето от самотен родител и от хомосексуални 

двойки 

        2.   Консултиране на родители при раждане на дете с аномалии или преживяване 

на загуба 

        3.   Криза на първата година 

        4.   Здраве и качество на живот на новороденото 

        5.   Държавна агенция за закрила на детето - Правата на детето в България 

 

 

Как да заявите участие в курс на СДО, №146: 

         1. Необходими документи и регистрация: 

         Моля, изпратете в срок до 05.06.2017 следните документи: 

         • сканирана диплома за висше образование; 

         • регистрационна форма /заявление/: изтеглете от следващата страница 

         • сканирано копие от платежното нареждане за 30 лв. по сметка на МУ-Варна:  

Банка „ДСК"ЕАД-клон Варна, 

BIC: STSABGSF и IBAN: BG24STSA93003100040700. 

 

е-mail за получаване на заявките и приложените документи: svetla.doncheva@mu-

varna.bg 

 

Повече информация може да получите на http://mu-varna.bg/BG/sdo-kurs  и в отдел СДО 

на    МУ-Варна,  тел:  052/677 016 

 

         2. Най-често задавани въпроси: 

         • Обучението се провежда в базата на РЗИ-Варна, Катедра „Хигиена и 

епидемиология“, ет.4, зала 413. 

         • Обучението приключва с издаването на сертификат за повишаване на 

квалификацията от МУ- Варна за всички, посетили минимум  50% от модулите. 

         • За всеки модул са подготвени индивидуални принт копия на лекторската 

презентация, както и обща библиографска справка за ползваната и препоръчителна 

литература. 

         • Възможна е промяна в програмата на модула на ДАЗД. 
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