УВОД

У
С

51

важаеми колеги,

проф. Сабина Захариева

ъс задоволство мога да отбележа, че първият брой на списание “Наука Ендокринология” беше
посрещнат с интерес и одобрение
от читателите. Това показва, че
е съществувала необходимост от
ново списание, чиято основна задача е да обогати формите на обучение на лекарите.

П

родължителната квалификация е непрекъснато обучение
след придобиването на правото
за упражняване на лекарската професия под формата на курсове, индивидуално обучение, програми за
професионална квалификация за
придобиване на определена правоспособност. Основна форма на
продължителна квалификация са
тематичните курсове, провеждани от катедрите на МФ, в т.ч. и
от Клиничния център по ендокринология и геронтология, по актуални проблеми в ендокринологията и въвеждане на нови методи
за изследване и лечение. Индивидуалното обучение се провежда за
повишаване на теоретичната и
практическата подготовка, за усвояване на методики и новости
по определени раздели от специалността ендокринология. Продължителността на индивидуалното обучение се определя от
организатора на обучението.

З

авършилите различни форми
на продължително обучение получават Удостоверение с кредитна
оценка. Ежегодно за следващата календарна година се издава План-разписание с тематичните курсове и
индивидуално обучение и условията за включване в тях, по предло-

жение на Клиничния център по ендокринология и геронтология.

О

сновни курсове - за специализиращите по Наредба №31 и по
Наредба № 34. Те са безплатни за
специализантите на МУ, София, и
са платени за специализиращите
платена специализация за другите
висши медицински учебни заведения в страната.

В

годините на своето съществуване Клиничният център
по ендокринология и геронтология
е водещ в разработването и прилагането на световно признати
методики на изследване и терапия
в различните области на ендокринологията. В тясно сътрудничество с ендокринологичните клиники от четирите университетски
болници в страната е разработена програмата за обучение по специалността Ендокринология и болести на обмяната.

Н

аписаното в учебниците
бързо остарява. Посочените по-горе форми на обучение дават ценна
информация на съвременно ниво,
но не всичко от преподаваното
може да се осмисли. Списание “Наука Ендокринология” си поставя за
цел да запознае широк кръг от лекари с утвърдените на базата на медицината на доказателствата български, европейски и международни
препоръки за диагностика, лечение
и профилактика на ендокринните
заболявания.

Н

адявам се, че мисията на
списание “Наука Ендокринология”
ще бъде успешна!
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