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Уважаеми колеги,

Българската асоциация на микробиолозите организира обучителна програма на тема
„Антимикробна химиотерапия и рационална употреба на антибиотиците”, спонсорирана
от ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Обучението ще бъде проведено в три модула, под формата на онлайн курсове и е
насочено към всички общопрактикуващи пекари, педиатри, пупмолози, офтамолози,
уролози, стоматолози, хирурзи, ортопеди, специалисти УНГ и микробиолози от
болничната и извънболничната помощ.

На 18.11.2019 г. - Европейския ден на антибиотиците, стартира първият модул, чрез
който участниците ще получат информация за структурата, механизмите на действие,
фармакокинетиката и фармакодинамиката на отделните класове антибиотици и

принципите за тяхното прилагане. Ще се предостави информация относно правилното
вземане, съхранение и транспортиране на материали за микробиологично изследване.
Специално място ще бъде отделено на вродената антибиотична резистентност, както и

фенотипните методи за доказване на механизмите на резистентност, методите за
лабораторно изпитване на антимикробната чувствителност и изготвянето и

интерпретацията на антибиограми. Участниците ще имат възможност да се запознаят
със Системата за надзор на антимикробната резистентност - БулСтар и представената в

МЗ „Национална програма за рационална употреба на антибиотиците и надзор на
антимикробната резистентност в България".
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Материалите ще бъдат качени на сайта на БАМ, а достъп до тяхще се осъществява след
регистрация и решаване на кратък входящ тест.
Втори и трети модул ще стартират в по-кьсен етап. В тях ще бъдат предложени схеми и

дози за лечение в извънболничната и болничната помощ с различни класове
антибиотици. Ще бъдат разгледани и възможностите за комбинирана антибиотична
терапия и различни клинични случаи от практиката.

Всеки модул ще започва с входящ тест и ще завършва с изходящ тест и дискусия -
събеседване във вид на форум.
В края на обучителната програма участниците ще имат възможност да получат
сертификат в РОР формат.
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