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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  Workshops {информационно търсене и колективно 
обсъждане на доклади и реферати) 10 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 20 
3.  Демонстрационни занятия  10 
4.  Посещения на обекти 40 
5.  Портфолио  
6.  Тестова проверка  
7.  Решаване на казуси 20 
8.  Текуша самостоятелна работа /контролно  
9.    
10.    
11.    
12.  Изпит Курсова работа 
Анотация на учебната дисциплина: 
Цел на Практикума е да запознае студентите с особеностите на психичното 
състояние на пациенти с разнородни соматични заболявания, да представи  
различни аспекти на професионалното общуване в клиничната практика, да покаже 
ролята и значението на психогенните фактори в процесите на възникване и 
развитие на болестта и лечението. Важен акцент е да се установят спецификите на 
моделите на здравно поведение, на нагласите към получаване на медицинска 
помощ, както и на очакванията, страховете и опасенията на болните в рамките на 
всяка една хоспитализация. Задачите са свързани с разкриване важността на 
дефинициите за етиологията на заболяванията, психосоматичните и 
соматопсихични взаимодействия, процесите и съдържанието, защитните 
механизми, заявките, позициите, ролите, „вътрешната“ и „външна“ картина на 
болестта и др. Съществена част заемат въпросите за формиране на професионалния 
стил, за уменията и необходимостта от ефективни взимодействия в 
мултидисциплинарен екип в светлината на добрите професионални практики. 
 
Предварителни изисквания: 
Важно е студентите да познават основни теоретични направления в психологията и 
в психологичното консултиране.  
 
Очаквани резултати: 

1. Студентите да бъдат подготвени по-цялостно за различните измерения на 
болестта и лечението при различни групи пациенти в болнична институция. 

2. Студентите да бъдат сензитизирани относно динамиката на лечебния процес, 
относно разнородни психични състояния и относно метаравнището на 
психичните феномени. 

3. Студентите да бъдат по-пълно информирани за психологичните функции,  
границите и територията на професионалния идентитет. 

 
                                                      
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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Учебно съдържание  
 

№ Тема: Хорариум 
1. Психологични проблеми при пациенти на хемодиализа. 3 

2. Психологични проблеми при пациенти с чернодробна и 
бъбречна трансплантация. 

3 

3. Психологични проблеми при пациенти с 
кардиохирургични интервенции. 

3 

4. Психологични проблеми при пациенти със съдови 
заболявания – с исхемична болка, с ампутация на 
крайник, с раневи проблеми и др. 

3 

5. Психологични проблеми при бременност, раждане и при 
пациенти с репродуктивни затруднения. 

3 

 
Критерии на оценяване 

Оценката по дисциплината се формира на основата на участие в дискусиите в рамките 
на всяка лекция, участие в общото обсъждане на казуси и проблеми от клиничната 
практика, както и изготвянето на курсова работа.  
Оценката отразява уменията на студентите да работят със специализирани 
библиографски източници, да развиват своята способност за разбиране и 
интерпретиране на различни психични феномени и за проследяване динамиката на 
приемане на диагнозата, медицинските интервенции и манипулации от страна на 
болния, да диагностицират умело спецификите на различните модели на боледуване и 
здраве. 

 
Критериите за оценка на курсовите работи са: 

За оценка „Отличен“ 

Добро познаване на материала от учебния курс, както и на 
допълнителна литература по конкретните теми. Активно и 
ангажирано участие в практическите занятия – 
формулиране на хипотези, редефиниране, прецизна 
диагностика на емоционалното състояние на болните. 

За оценка „Много добър“ 
Добро познаване на материала и основната литература. 
Умение да се описват и  сравняват психични процеси от 
клиничното наблюдение и воденето на случаи. 

За оценка „Добър“ 

Познаване на материала, но недостатъчно разбиране на 
основната литература. Умение да се описват 
наблюдаваните психични феномени чрез адекватни 
интерпретации. 

За оценка „Среден“ 
Частични познания върху материала. Непоказване на 
способност за формулиране и интерпретиране на клиничен 
материал, недостатъчно ангажирано участие. 

За оценка „Слаб“ Непознаване на материала и липса на ангажимент към 
практическото обучение. 
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Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 
1  
2  
3  
4.  

 

 
Предвижда се семинарните занятия да бъдат провеждани на 

територията на Университетска болница „Лозенец“ и на Военно-

медицинска академия – София. 
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