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На вниманието на всички началници 

на КАИЛ / ОАИЛ от цялата страна 

 

Уважаеми колеги, 

 

Както навярно знаете, въпросът с непрекъснатото обучение по различните медицински специалности и в 

частност по анестезиология и интензивно лечение става все по-актуален. В редица страни на Европа и Северна 

Америка се въвеждат системи за лицензиране и акредитация с оглед повишаване и поддържане на 

квалификацията на анестезиолозите. Международната анестезиологична организация Fondation Europeene 

d'Enseignement en Anaesthesiologie (F.E.E.A.), основана през 1986 година в Лайдердорп, Холандия под патронажа 

на Европейския съюз си поставя за цел осъществяването на непрекъснато обучение в областта на 

анестезиологията и интензивното лечение. 

В стремежа си за въвеждане на международно утвърдени критерии в нашата специалност, интеграцията 

със съответните европейски структури и подобряване нивото на следдипломната квалификация по 

анестезиология и интензивното лечение у нас, през 1994 година беше създаден регионален център към F.E.E.A. 

Той следва единната европейска програма на F.E.E.A. за следдипломна квалификация по анестезиология и 

интензивно лечение, а дипломите издавани от този център имат общоевропейска валидност. 

От 2009 година курсовете на F.E.E.A преминаха под ръководството на ESA (European Society of 

Anaesthesiology) и се преименуваха на С.Е.Е.А. (Committee for European Education in Anaesthesiology). 

В периода 1995-2008 година в София, в учебната база на БЧК, Катедрата по анестезиология и 

интензивното лечение проведе първия, втория, третия и четвъртия следдипломни квалификационни цикли по 

анестезиология и интензивното лечение по програмата на F.E.E.A. с участието на преподаватели от чужбина. 

През 2012 година, се проведоха първи и втори модули от петия цикъл по програмата на 

С.Е.Е.А. 

През 2013 година от 13 до 16 Май, центърът за продължително обучение по програмата С.Е.Е.А. - София 

към ESA и Катедрата по анестезиология и интензивно лечение, МУ, МФ -София организира провеждането на 

трети и четвърти модули на тема " Интензивно лечение, спешна медицина, кръв и трансфузионно лечение" и " 

Майка и дете, нежелани (странични) реакции ". На преминалите курса се издават международно признати 

сертификати от С.Е.Е.А. Курсът е основно предназначен за лекари със специалност и броя на участниците е 

ограничен на 40. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 28.03.2013 г. Моля, в заявката за участие да 

бъдат записани номерът на дипломата за специалност, дата и година на издаване. Одобрените кандидати ще 

бъдат писмено уведомени до 16.04.2013 г. 

Засега таксата на курса е определена на 160 лв., която моля да бъде превеждана на банковата сметка на 

сдружение „Асоциация анестезиология и интензивно лечение - София" - Първа Инвестиционна Банка, ГВА1Ч: 

BG68FINV91501203769193.TaKcaTa включва правото за участие в курса,научната документация и 3 нощувки с 

пълен пансион.За информация и записване-Катедра по анестезиология и интензивно лечение, д-р Б.Младенов,   

г-жа Х.Стефанова. 
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