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C.V.
Лична информация
Име
Адрес
Телефон
GSM
E-mail
Националност

Елица Георгиева Лесева

Българка

Дата на раждане
Трудов стаж
Дати /от-до/
Име и адрес на
Работодателя
Вид на дейността
или сферата на работа
Заемана длъжност
Основни дейности
и отговорности
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от 30.11.2015- до 20.01.2016
УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД
Клиника по кардиохирургия
Здравеопазване
Старша медицинска сестра в отделение за пред и след
оперативно лечение на придобити сърдечни заболчвания
Организиране,ръководене, контролиране и коордениране
на трудовия процес на мед. сестри,болногледачи и
санитари в отделенията,качеството на здравните грижи
за болните, съобразно установените стандарти ,
хигиенното състояние на отделението.Взаимодействие с
всички лекари,мед.сестри, болногледачи и санитари.
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Трудов стаж
Дати /от-до/
Име и адрес на
Работодателя

от 14.01.2013`-23.03.2015`
СБАЛОТ „Витоша” София
бул.”Симеоновско шосе”№108Б

Вид на дейността
или сферата на работа

Здравеопазване

Заемана длъжност
Основни дейности
и отговорности

Главна медицинска сестра
планиране,организиране,координиране,мотивиране, контрол
и оценяване и на дейността на специалистите по здравни
грижи в лечебното заведение;взаимодействие с всички
лекари,мед.персонал,санитари и отдел,,Административен’’,
органите на РИОСВ,МОСВ,МЗ,НЗОК, Инспекция по труда
и други институции имащи отношение към управлението
на здравното заведение.

Трудов стаж
Дати /от-до/
Име и адрес на
Работодателя
Вид на дейността
или сферата на работа
Заемана длъжност
Основни дейности
и отговорности
Трудов стаж
Дати /от-до/
Име и адрес на
Работодателя
Вид на дейността
или сферата на работа

от 07.08.2008` до 18.07.2012`
МБАЛ „Св.Пантелеймон” гр.Пловдив
Министерство на здравеопазването
Интензивен кардиологичен сектор
обгрижване и реанимация на тежко болни
медицинска сестра
медицински грижи и реанимация на тежко болни
пациенти, с необходимата отговорност към тях

от 16.09.1991` до 30.03.2006`
3-та Градска болница гр.Пловдив
Министерство на здравеопазването
Здравеопазване

Заемана длъжност

медицинска сестра

Основни дейности
и отговорности

медицински грижи за хипотрофични деца от 0 до 1г.
пълно мед.обгрижване на деца в болнично отделение

Образование и обучение
Дати /от-до/
Име и вид на обучаващата
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от 15.09.1985` до 01.07.1988`
Техникум по облекло „Анна Май” гр.Пловдив

-3Организация
Основни предмети
Застъпени професионални
умения
Наименование на
придобитата квалификация
Дати /от-до/
Име и вид на обучаващата
Организация
Основни предмети
Застъпени професионални
умения

Министерство на образованието
Механика,Машинни елементи,Машиностроителна
практика,Физика,Химия,Машинно чертане
технология на облеклото и текстила
средно техническо образование
Оператор в шевното и текстилно производство
от 01.10.1989` до 01.07.1991`
Мед.Унивирситет Пловдив - Медицински колеж
Анатомия,Вътр.болести,Нервни болести, Психиатрия
Анестезиология и интензивно лечение,Хирургия,
Детски болести и неонатология, Детска педагогика

Наименование на
придобитата квалификация

Висше образование
обр.квал.степен :специалист
специалност : медицинска сестра

Дати /от-до/
Име и вид на обучаващата
Организация

от 1999` до 2000`
ОБП”Детско и младежко творчество”
Община Пловдив

Основни предмети
Застъпени професионални
умения
Наименование на
придобитата квалификация

English language – intermediate level

Дати /от-до/
Име и вид на обучаващата
Организация
Основни предмети
Застъпени професионални
умения
Наименование на
придобитата квалификация

Leseva is graduated English language course
– intermediate level
от 01.10.2002` до 01.07.2004`
Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий”
Стопански факултет
Основи на управлението,Соц.и клинична психология
Трудово право,Семейно и наследствено право
Социология,Осн.на държавата и правото
Висше образование
обр.квал.степен :бакалавър
специалност : социални дейности
проф.квалификация: социални дейности

Дати /от-до/
Име и вид на обучаващата
Организация

от 01.10.2005` до 01.07.2007`
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Педагогически факултет

Основни предмети
Застъпени професионални
умения

Соц.психология на общуването,Психология на
семейните отношения,Решаване на конфликти,
Техники на консултиране,Приложна соц.психология
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Наименование на придобитата
квалификация

Дати /от-до/
Име и вид на обучаващата
Организация

Основни предмети
Застъпени професионални
умения

Наименование на
придобитата квалификация

Висше образование
обр.квал.степен :магистър
специалност : социално приложна психология
проф.квалификация: психолог

от 2012`
Национално Дружество по Психология
ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ АСОЦИАЦИИ (EFPA),
СВЕТОВНИЯ СЪЮЗ НА ПСИХОЛОЗИТЕ (IUPsys)
МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО
ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ(IAAP),
Соц.психология на общуването,Психология на
семейните отношения,Решаване на конфликти,
Техники на консултиране,Приложна соц.психология

Висше образование
обр.квал.степен :магистър
специалност : приложна соц.психология
проф.квалификация: психолог
Европейски Проф. Сертификат №BG-RP 1154
/персонален идент.номер :BG-RP 0001/
Practice ISCO-2634-6001 Psichologist

Дати /от-до/
Име и вид на обучаващата
Организация

от 07.08.2013`- 05.02.2015`
Медицински университет София
Факултет по обществено здраве

Основни предмети
Застъпени професионални
умения

Управление здравни грижи, статистически методи в
управлението,психология на управлението,маркетинг в
здравеопазването,здравни анализи и оценки,здравни
проекти, микроикиномикс на здравната организация
стратегии за промоция на здравето, управленска и
бизнес етика, глабални тенденции на общественото
здраве

Наименование на
придобитата квалификация
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Висше образование обр.квал.степен :магистър
обр.квал.степен :магистър
специалност : Управление здравни грижи
проф.квалификация: магистър по управление на
здравни грижи – Успешно защитена
дипломна работа на тема,,Оценки и насоки в
управлението на сестринския персонал в болницата’’.
Дипл.рег.№27102 с.МУС №035820/27.05.2015`
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Дати /от-до/
Име и вид на обучаващата
Организация

от 01.07.2005`- продължаващо следдипломно обучение
Българска асоциация на професионалистите по
Здравни грижи – София и Медицински университет
София – отдел за следдипломно обучение и УБК
Членска карта УИН№50337/01.07.2005г.

Основни предмети
Застъпени професионални
умения

Удостоверение №34087/08.01.2014г.
„Профилактика на ВБИ в хирургичната клиника”
категория А кредитна оценка – 24 точки
Удостоверение №34238/14.02.2014г.
„Ритъмни и преводни нарушения – иновации в
лечението. Специфични здравни грижи при
провеждане на медикаментозно и електрическо
кардиоверзио ”
категория А кредитна оценка – 16 точки
Удостоверение №34249/21.02.2014г.
„Сестрински грижи при болен на изкуствена
вентилация”
категория А кредитна оценка – 36 точки
Удостоверение 09.09/23.09.2015г
,,Анестезиология и реанимация’’

Сертифициране
от БАПЗГ

Сертификат №15354/28.06.2014` от БАПЗГ
УИН 50337 квалификация: Извършване на
качествени здравни грижи

Лични умения и
компетенции

работа в екип, познаване на административните норми
за поведение в здравеопазването, познаване и ползуване
на приложната соц.психология, работоспособност,
познаване и ползуване на трудово-правното законодателство

Придобити в жизнения път
или в професията, но не
непременно удостоверени с
официален документ или диплома
Майчин език
Технически умения и
компетенции
Работа с компютри, със
специфично оборудване
машини и др.

Членство

CV_Elitza_Leseva05102015-without-personal-data.doc

български

MS Оffice ; интернет;
Работа и ползуване на наличното електронно и
мониторингово оборудване в интензивен сектор,
дефибрилатори,перфузори,интубатори,пейсмейкъри и
др.
Българска асоциация на професионалистите
по здравни грижи-София : от 01.07.2005`
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Други умения и
Компетенции
Сведетелство за
правоуправление на МПС

София
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адаптивност, четене/създаване на мед.документация
работа със софтуерни продукти на мониторингово
оборудване в медицината
кат.В
кат.М

С уважение :
/Елица Лесева/

