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Предварителни изисквания
Необходимо е докторантите да имат базисна подготовка в областта на различни теоретични
направления в клиничната психология и в някои модалности на психотерапията.

1

Моля, отбележете ако кредитите не са приложими

Цел и задачи на курса
Целите на дисциплината са свързани с обучението на докторантите в областта на
трансплантационната психология в следните насоки:
-

психологични промени и особености на пациентите в периода на очакване на
трансплантация на орган,

-

психологични

промени

и

особености

на

пациентите

в

етапите

на

реципиенти

в

следтрансплантационния период,
-

психодинамика на психичното интегриране на присадения орган,

-

специфики на взаимоотношенията „донор-реципиент“,

-

психологично

консултиране

и

психотерапия

с

донори

и

трансплантационната практика,
-

психична готовност за донорство и др.

Анотация на курса

Трансплантацията на органи е сравнително нова медицинска практика за България, но
има тенденцията все повече да се утвърждава и да дава възможност за продължаване на живота
на по-голям брой пациенти. Болните, очакващи и с присаден орган, показват и споделят
огромната необходимост от психологична и психотерапевтична подкрепа и помощ. Техните
семейства също осъзнават и декларират тази потребност. Подобен факт изисква добра
информираност и подготовка от страна на специалистите в сферата на помагащите професии,
за да могат да «посрещнат» необходимостта от консултативна и терапевтична работа на
равнището на всеки конкретен случай и да оказват ефективно съдействие.
В учебната дисциплина „Трансплантация и донорство на органи – психологични и
психотерапевтични аспекти“

се

предвижда обучение

относно характеристиките

и

особеностите на пациентите в предоперативния и следоперативен период, спецификите на
психичното и физическо интегриране на присадения орган, вътрешноконфликтната природа
на трансплантацията и донорския акт. Курсът включва също обучение в специализирани
методики за психологична оценка, психологично консултиране и психотерапевтична работа с
пациенти, които се нуждаят от присаждане на орган, с пациенти с трансплантация и с
потенциални и реални донори на органи за присаждане.

Тематичен план

1. Проблемите на трансплантацията и донорството в техните психологични, философски,
религиозни, правни, етични и други аспекти. Тенденции в световния и българския
опит.
2. Психологична оценка и консултиране на пациентите в предтрансплантационния и в
етапите на следтрансплантационния период.
3. Психологични аспекти на приемането и отхвърлянето на присадения орган.
Идентификации и динамика.
4. Взаимовръзката „пациент-болнична институция“. Особености на преносните и
контрапреносни процеси.
5. Сравнително наблюдение при пациенти с чернодробни и бъбречни трансплантации.
Общи характеристики и различия.
6. Психотерапия в етапите на следтрансплантационния период. Психоаналитична
перспектива.
7. Методика за психологична оценка при пациенти, очакващи трансплантация на орган.
8. Методика

за

проследяване

на

емоционалната

динамика

при

пациенти

с

трансплантация на орган.
9. Методика за психотерапевтично проследяване на пациенти с трансплантация на орган.
10. Методика за психологична оценка на потенциални донори на органи за
трансплантация.
11. Методика за оценка на психичната готовност за донорство при потенциални кандидати
за даряване на орган за трансплантация.
12. Методика за психотерапевтично проследяване на донори на органи за трансплантация.
13. Модел за психологична и психотерапевтична работа. Стъпки и процедури. Клиникопсихологични протоколи.
14. Взаимоотношенията „донор-реципиент“ – динамика и особености. Идеята за донорски
координатор.
15. Психологични аспекти на живото и трупно донорство. Психосоциални измерения.
Методи на оценяване

Форма на завършване

Курсова разработка по избрана от тематичния план тема.

Допълнителни бележка
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