
1.  ВЪВЕДЕНИЕ:  
1. 1. Наименование на специалността – Лъчелечение 
1. 2. Продължителност на обучението – 4 години 
1. 3.  Изисквано базово образование за допускане до обучение по специалност 

„Лъчелечение” – завършено висше образование на образователно-квалификационна 
„магистър” по „Медицина” и професионална квалификация „лекар”. 

1. 4. Общи бележки: 
Още в първите години след откриването на рентгеновите лъчи и 

радиоактивността, йонизиращите лъчения са били използвани за лечение на редица 
заболявания на чисто емпирична база. В настояще време, близо 120 години по-късно, 
индикациите за лъчелечение са в значителна степен изяснени и, от лъчезащитни 
съображения, стеснени предимно за лечение на злокачествени заболявания, където 
вероятността за лъчеви увреждания на организма е несравнимо по-малка от 
вероятността за смърт от заболяването. Все още обаче, обект на лъчелечение са 
някои доброкачествени заболявания, като костно-ставни възпаления, някои 
ендокринни смущения и пр. 

Съвременното лъчелечение използва всички йонизиращи лъчения, с изключение 
на алфа-лъчите, като рентгеновото-, бета-, гама- и високоенергийното спирачно 
лъчение и високоенергийните електрони са рутинно внедрени в лъчетерапевтичната 
практика. За източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) се използват различни по 
енергия рентгенови терапевтични апарати, закрити и открити радиоктивни 
източници и медицински ускорители на електрони. 

В зависимост от начина на прилагане на лъчелечението то се разделя на 
Перкутанно лъчелечение (External beam radiotherapy) – облъчване с ИЙЛ от 
разстояние през кожата на болния и Брахитерапия (Brachytherapy) –  лъчелечение 
от близко разстояние, при което ИЙЛ се разполагат непосредствено до тумора 
(интракавитарна брахитерапия), в тумора (интерстициална брахитерапия) или 
метаболитно лъчелечение (интракорпорална брахитерапия), при която открит 
радиоактивен източник – радиофармацевтик, се включва в обменните процеси на 
организма, каквито се използват и при радионуклидната диагностика в нуклеарната 
медицина. 

За ограничаване въздействието на прилаганите йонизиращи лъчения върху 
болестното огнище при минимално възможно лъчево натоварване на околните 
здрави тъкани и органи и точното дозиране на това въздействие, в апаратурния 
комплект на лъчелечението влизат още редица спомагателни технически съоръжения 
и апарати, като рентгенови локализационни уредби симулатори, рентгенови, ядрено-
магнитно резонансни и позитрон-емисионни томографи,  различни типове 
радиационни дозиметри, специализирани компютърни системи за лечебно и 
дозиметрично планиране, верифициращи системи и пр. С въвеждането на планиращи 
системи в лъчелечението в последните 30 години се премина от ръчно към 
двуизмерно планиране; като качествен скок в модерното лъчелечение, както в 
перкутанното, така и в брахитерапията, е въвеждането на  многосрезово, триизмерно 
планиране.  То позволява провеждане на  конформно лъчелечение – реализиране на 
високи лечебни дози при максимално предпазване на здравите структури и тъкани от 
нежелани усложнения. 

Съвременното лъчелечение се базира върху постиженията на теоретичната, 
експерименталната и клинична радиобиология и върху тези на теоретичната и 
приложна атомна и ядрена физика, познаването и овладяването на които е от 
изключителна важност за ефикасното и безопасното за пациента и 
лъчетерапевтичния персонал прилагане на този лечебен метод. 
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По своята същност лъчелечението е безкръвна операция, пролонгирана във 
времето, допуснати грешки от която водят до последствия (непостигане на лечебния 
ефект и увреждания), които най-често не се поддават на коригиране и могат да бъдат 
фатални за болния. 

В своята работа лъчетерапевтът е принуден да взаимодейства с различни 
медицински специалисти (рентгенолози, патоморфолози, хирурзи и химиотерапевти) 
с оглед оптималния подбор на лечебния метод или комплекс от методи за всеки 
конкретен случай, както и със специално профилирани медицински физици и 
инженери. Това обстоятелство налага лъчетерапевтът в значителна степен да познава 
възможностите и ограниченията на техните специалности. 

Този кратък преглед илюстрира твърдението на СЗО, че лъчелечението е 
особено деликатен метод, който може да се прилага единствено от добре обучен 
персонал под ръководството на многостранно и на високо ниво квалифициран лекар-
лъчетерапевт. 
 

2. ДЕФИНИЦИИ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: 
1. Лъчелечението (ЛЛ) е медицинска специалност. Съвременното лъчелечение 

използва всички видове йонизиращи лъчения като самостоятелен лечебен метод или 
в комбинация с други методи за лечение на злокачествените тумори или някои 
нетуморни заболявания.  

2.Препоръките на Европейския съюз на медицинските специалисти  позволяват 
вместо терминът радиационна онкология, по-често приложим за Европа и Америка, 
съгласно българската традиция да се използва терминът лъчелечение. 

3.Лъчелечението може да бъде практикувано като самостоятелна клинична 
специалност или като интегрална част от интер- и мултидисциплинарния подход за 
лечение на онкологичните заболявания и палиативните грижи за онкоболните.  

4.Лъчелечението включва отговорността за диагнозата, водеща до избор на 
оптимална лечебна стратегия, клинично и дозиметрично планиране, провеждане и 
верификация на лъчелечението, спомагателни медицински грижи по време на 
облъчването, оценка на лъчелечебния ефект и дълготрайно проследяване на 
пациентите след лъчелечението. 

5.Програмата по лъчелечение е изготвена съгласно препоръките и насоките на 
Европейския Борд по лъчелечение, съответстващи на изискванията на Европейския 
съюз на медицинските специалисти и изпълняващи критериите за акредитация на 
Европейския съюз. Тя е хармонизирана с изискванията на консенсусно приетата 
осъвременена програма за обучение на Европейското дружество по радиационна 
онкология през 2002 г. с участието на представители от Гилдията на лъчетерапевтите 
в България . 
 
 
 

3. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: 
Да осигури теоретични и практически знания и умения на лекарите, за да 

достигнат до възможността и отговорността на самостоятелно практикуващи 
специалисти по лъчелечение. 

 
4. ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ:  
Продължителност на специализацията – 4 години  
Обучението на специализантите преминава през 
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 основен курс по лъчелечение, колоквиуми по отделните модули на план-
програмата, 

 практическо обучение по отделните етапи на лъчелечебния процес,  
 лечебно планиране и лекуване под ръководството на специалист минимум 

на 450 болни с различни злокачествени новообразувания. Годишно под 
ръководството на специалист се лекуват не повече от 250 случая. 

 документирането на дейността в книжка на специализанта  
 

За провеждане на практическото обучение по време на специализацията е 
необходимо следното оборудване:  

 Мегаволтни уредби за ЛЛ, едната от които медицински ускорител  
 Рентгенова локализационна уредба – симулатор и компютър томограф, 
а при възможност МРТ и ПЕТ 
 Съвременни планиращи системи на лъчелечението 
 Отделение за брахитерапия 
 Мулажно помещение 
 Дозиметрична апаратура за верификация и контрол на ЛЛ, набор от 
клинични дозиметри 
 Дозиметрична апаратура за радиационна защита,  набор от 
лъчезащитни дозиметри и радиометри 
 Наличие на хистопатология, онкохирургична, онкогинекологична, 
химиотерапевтична клиника и други специализирани звена като 
хематология, урология, ушна клиника, детска онкология и др. за 
мултидисциплинарен подход при лечение на злокачествените тумори с 
функциониращи онкокомитети 

Преподаването на медицинска радиологична физика и клинична дозиметрия в 
лъчелечението е домен на физици-преподаватели по клинична дозиметрия – 
експерти в специалността медицинска радиологична физика. 

 
 
 
 
 

4.1.ТЕМАТИЧНА УЧЕБНА   ПРОГРАМА  
 

4.1.1..Задачи на програмата: 
Да осигури на специализанта широки теоретични познания и  практически умения по 
лъчелечение, така че след преминаване на държавния изпит и получаване на 
медицинската специалност „Лъчелечение” да поема самостоятелно отговорностите  
по: 

 точната диагноза на заболяването, което ще подложи на различни видове ЛЛ 
 избор на правилна лъчелечебна стратегия самостоятелно или в общото 

комплексно лечение на неоплазмите  
 избор на оптимални методи и техники за лъчелечение 
 индивидуално планиране и провеждане на ЛЛ за всеки отделен пациент на 

базата на приетите стандартизирани техники и фракциониране на дозата 
 контрол на ранните реакции вследствие на лъчелечебните процедури чрез 

общи и спомагателни медицински грижи 
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 овладяване на методите за дългосрочно проследяване на туморния контрол и 
късните лъчеви усложнения  

 ръководство  и управление на  ЛЛ звена 
 преподаване на студенти и специализанти 

 
4.2. Основни теоретични познания 
4.2.1. Основи на радиационната физика 
1. Структура на атомите и атомните ядра. Радиоактивност. 
2. Йонизиращи лъчения. Директно и индиректно йонизиращи лъчения. 
3. Взаимодействие на директно йонизиращите лъчения с веществото – електрони, 
протони и тежки йони. Спирачна способност. 
4. Взаимодействие на фотоните с веществото: фотоелектрично взаимодействие, 
комптоново взаимодействие, създаване на електрон-позитронна двойка, фотоядрени 
реакции. 
5.  Отслабване на тесен фотонен сноп при преминаване през вещество. Принос на 
различните коефициенти на отслабване в зависимост от енергията на фотоните и 
характеристиките на веществото. 
6. Дозиметрични величини и единици. Експозиция, Керма и Погълната доза. 
7. Теория на кухината. 
8. Дозиметрична система с йонизационна камера. Видове йонизационни камери. 
Електрометри. 
9. Филмова дозиметрия. 
10. Луминесцентни и полупроводникови дозиметрични системи. 
 
 
4.2.2. Източници на йонизиращи лъчения и уредби за лъчелечение 
11. Рентгеново лъчение и уредби за повърхностна и дълбока терапия. 
Характеристично и спирачно рентгеново лъчение. Устройство на уредбите. 
Формиране на клиничен рентгенов сноп. 
12. Гама лъчи и устройство на телегаматерапевтични уредби. 
13. Ускорители на заредени частици – циклотрон и микротрон. 
14. Линейни ускорители – основни компоненти. Формиране на клиничен сноп 
електрони. Формиране на клиничен сноп фотони.  
15. Закрити радиоактивни източници, използвани за брахитерапия. Характеристики 
и специфициране на γ и β радиоактивни източници. 
16. Принципно устройство на уредби за брахитерапия с автоматично 
посленатоварване. 
17. Открити радиоактивни източници, използвани за метаболитно лъчелечение. 
18. Принципно устройство на симулатори и КТ симулатори. 
 
4.2.3. Биология на злокачествените тумори 
19. Характеристика на неопластичната клетка и туморния растеж: пролиферация, 
диференциация, апоптоза и ангиогенеза. 
20. Строеж и обща класификация на туморите по СЗО. 
21. Канцерогенни агенти и рискови фактори, отговорни за канцерогенезата 
(екзогенни и ендогенни). 
22. Основни механизми на канцерогенезата. Взаимодействие тумор - организъм. 
23. Генетика на туморите – нови видове лечение. 
 
4.2.4. Основи на клиничната радиобиология 
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24. Взаимодействие на йонизиращите лъчения с биологичните системи – физична, 
физико-химична, биологична фази. Молекулярни аспекти. 
25.  ДНК – основна мишена на лъчевото въздействие, лъчеви увреждания. 
26. Влияние на ЙЛ върху клетъчния цикъл, механизми на клетъчна смърт. 
Концепция за клетъчна преживяемост при нормални и туморни клетки.  
27. Отговор на нормалните и неопластичните тъкани на радиационното въздействие. 
Криви доза-ефект, терапевтичен интервал. Методи за прогнозиране на туморния 
отговор, 4 R. 
28. Кислороден ефект в лъчелечението. Физични и биологични методи за 
преодоляване на хипоксичните клетки. 
29. Физически фактори, определящи степентта на биологичното действие на ЙЛ. 
Мощност на дозата в перкутанното лъчелечение и брахитерапията. Приложение на 
лъчения с високо ЛПЕ.  
30. Факторът време в перкутанното лъчелечение. Фракциониране на дозата. Модели 
при оценка на различните режими на фракциониране. Предимства и недостатъци за 
приложение в практиката. 
31. Лъчечувствителност на нормалните тъкани. Механизми и клинични прояви на 
лъчевите увреждания. Толерантни дози.  
32. Ранни лъчеви реакции на кожата, лигавиците, кръвотворната система. Лъчеви 
реакции при полу- и целотелесно облъчване. Методи за овладяването им. 
33. Късни лъчеви увреждания. Фактори, влияещи върху лъчевата патология. 
Системи за отчитане на лъчевите реакции. 
34. Биология на туморите. Лъчечувствителност. Соматични ефекти върху гонадите и 
плода. Стохастични радиационни ефекти. Канцерогенеза и генетични ефекти. 
35. Биологични основи на комбинираното лъче-химиолечение, механизми на 
взаимодействие, синхронни ефекти. 
36. Хронично лъчево увреждане на различни органи и ситеми. Проблеми на 
диспансеризацията, трудова експертиза, трудоустрояване. 

 
4.2.5.  Основни принципи в радиационната защита 
37. Основна философия – ALARA. 
38. Природни и техногенни източници на йонизиращи лъчения 
39. Принципи и методи на радиационната защита. 
40. Радиационна защита при уредби за перкутанно лъчелечение.  
41. Радиационна защита при работа със закрити и с открити радиоактивни 
източници. 
42. Норми за радиационна защита в България, ОНРЗ 2001 Граници на дозите за  
население и персонал. 
 
4.2.6. Основни принципи в лъчелечението 
43. Цели: радикална програма (самостоятелно, предоперативно, следоперативно, 
пред- и следоперативно; съчетано лъчелечение; комбинирано лъче-химио лечение; 
комплексно лечение). 
44. Цели: палиативна програма (дози, фракциониране на дозата). 
45. Методи на лъчелечението според разпределението на дозата във времето: 
еднократно облъчване, фракционирано (стандартно, хипо- и хипер-фракционирано) 
облъчване; конкомитантно; свръхдозиране – бусттерапия; протрахирано облъчване; 
серийно облъчване – сплит терапия. 
46. Методи за перкутанно облъчване: Облъчване с ниско и средноенергийно 
рентгеново лъчение. Телегаматерапия. Облъчване с високоенергийно спирачно 
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лъчение, високоенергийни електрони. Полу- и целотелесно облъчване. ИМЛЛ и 
стереотактично ЛЛ. 
47. Методи за брахитерапия: близкодистанционна, интерстициална, интракавитарна. 
Апликационни техники, посленатоварване. Брахитерапия с ниска, средна и висока 
мощност на дозата. Фракциониране на дозата. Временни и трайни импланти.  
48. Методи за брахитерапия: Метаболитно лъчелечение.  
 
 
4.2.7. Планиране на лъчелечениeто 
А. Клинико-биологично планиране 
49. Показания и противопоказания за лъчелечение. Туморен обем, клиничен 
мишенен обем, планиран мишенен обем, критични органи и тъкани.  
50. Лечебна доза. Допустими дози в критичните органи. 
 
Б. Анатомо-топографско планиране 
51. Цели. Анатомични репери. Локализационни рентгенови снимки. Алгоритъм на 
лечебното планиране по компютърни рентгенови томографии. Анатомо-топографски 
срез – условия, на които трябва да отговаря. Координатни системи – апаратна, 
пациентна. Имобилизация на пациента. 
52. Образни методи при триизмерното (3Д) планиране на лъчелечението – рентгенов 
симулатор, КТ- симулатор, МРТ, ПЕТ. Алгоритъм на прилагане. 
53. Планиращи системи за лъчелечение. Структура. Основни модули.  
 
В. Дозиметрично планиране. Клинична дозиметрия в перкутанното ЛЛ и в 
брахитерапията. 
54. Физична характеристика на лъчението: вид и енергия, качество на лъчението. 
Описание на лъчевия сноп.  
55. Описание на дозното поле. Дозно поле от единичен сноп фотонно лъчение. 
Дозно поле от единичен сноп ускорени електрони. Технически средства за 
модифициране на лъчевото поле. 
56. Алгоритъм за двуизмерно (2D) планиране при постоянно разстояние източник-
повърхност (SSD техника) в перкутанното лъчелечение. Корекции за тъканна 
нехомогенност и косо падане на лъча.  
57. Алгоритъм за двуизмерно (2D) изчисляване на дозата при изоцентрично 
лъчелечение (SID техника)  и  лъчелечение с подвижен източник (ротация). 
58. Модели за триизмерно (3D) изчисляване на дозата. 
59. Принципи, технически аспекти и приложение на конформното ЛЛ и 
интензитетно модулирано ЛЛ (ИМЛЛ). 
60. Специални техники – целотелесно облъчване, интраоперативно ЛЛ, 
стереотактично ЛЛ.  
61. Мощност на дозата от точковиден гама-радиоактивен източник. Ефективна 
активност и радиев еквивалент. Разпределение на дозата от линеен и сферичен 
източник. 
62. Дозиметрично планиране при интерстициална брахитерапия с едноплоскостни и 
обемни импланти. 
63. Дозиметрично планиране при интракавитарна брахитерапия на рака на шийката 
на матката и на ендометриума. 
64. Клинична дозиметрия в метаболитното лъчелечение.   
 
Г. Контрол и изпълнение на лъчелечебния план 
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65. Оценка на индивидуалния план за лъчелечение. Анализ на Доза-обем 
хистограми. 
66. Симулация на лъчелечебния план. Връзка между пациентната и апаратната 
координатна система. Технически средства за възпроизвеждане геометричните 
условия на облъчването. 
67. Изпълнение на облъчването, апликационни техники в перкутанното лъчелечение 
и брахитерапията с ръчно и дистанционно посленатоварване. Проверка на 
геометричните условия на облъчване по време на облъчването (гама графии, 
устройства за портално изобразяване). 
68. Контрол за изпълнение на лъчелечебния план. Контрол в хода на облъчване – 
измерване на дозата в телесни кухини, изходяща доза. Ин виво дозиметрия. 
 
Д. Наблюдение, проследяване и регистрация 
69. Наблюдение в хода на лъчелечението, непосредствено при завършването, 
проследяване.  
70. Лечебни и козметични резултати (туморен контрол, токсичност). Отчитане. 
Лъчелечебна документация. 
71. Бази данни за регистриране, управление и архивиране на информацията в 
лъчелечебния процес. 
72. Видове проучвания, дизайн, интерпретация, анализ. Статистически методи – 
Каплан-Маер, life table, тестове за значимост, унивариантен и мултивариантен 
анализ. Мета-анализ.  
73. Ниво на достоверност на научните факти. Как да пишем, представяме и 
интерпретираме научните данни. 
  
4.3. Клинична част 

Теоретичните знания и практическите умения, усвоени в хода на 
специализацията, следва да доведат специалиста по лъчелечение до възможността да 
работи самостоятелно и/или като равностоен участник в мултидисциплинарен екип. 
За тази цел, тя/той трябва:  

 да познава симптомите на съответното заболяване; 
 да изготвя диагностична програма за стадиране и класификация на 
злокачествените тумори; 
 активно да участвуват в екипа (онко-комитет) за решаване на 
ндивидуализирания лечебен подход при болния; 
 да прогнозира вероятния резултат от ЛЛ като избере оптималния метод за 
лъчелечение в зависимост от биологията и радиобиологията на тумора и целта 
на лечението; 
 да изпълнява лекарската част в планирането на лъчелечението и да 
преценява цялостния лъчелечебен план; 
 да изпълнява облъчването на болния в съответствие с плана за лъчелечение; 
 да контролира реакциите от облъчването и своевременно и адекватно да 
действа в необичайни случаи; 
 да провежда допълнителни лечебни процедури в случаите на засилени 
радиобиологични реакции и съпътствуващи усложнения, като осигурява добро 
качество на живота на болния; 
 да работи съвместно с медицинските физици и инженери; 
 да практикува специалността съобразно медицинската етика и права на 
пациента 
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4.4. Форми и методи за практическа и теоретична подготовка 
 
4.4.1. Основен курс по лъчелечение – продължителност 2 месеца 
Всеки специализант получава през периода на обучение при всяка нозология 
основни теоретични познания  (едно ниво -1) и основни теоретични познания, 
съпроведени с  практически умения ( две нива - 2).  

 
Тематика на основния курс по лъчелечение.  
В основния курс по ЛЛ се предвиждат само теоретични лекции (1) или лекции и 
практически занятия (2). Тематиката е продължение на изброените основни 
теоретични въпроси. 
Забележка: При всяка локализация да се спазва следната последователност: 
епидемиология; диагноза; класификация - ТNМ и стадий; хистология; принципи на 
лечение – хирургично, лъчетерапевтично, лекарствена терапия и хормоно-терапия, 
планиране, провеждане и контрол на лъчелечението (етапи); странични ефекти и 
усложнения, резултати и прогнози. 

 
74. Карциноми на кожата и кожните придатъци (2). 
75. Кожни Т-клетъчни лимфоми (1). 
76. Меланом  (1) 
77. Злокачествени тумори на носната кухина (2) 
78. Злокачествени тумори на околоносните кухини (2) 
79. Злокачествени тумори на назофаринкса (2) 
80. Злокачествени тумори на орофаринкса (2) 
81. Злокачествени тумори на хипофаринкса (2) 
82. Злокачествени тумори на ларинкса (2) 
83. Злокачествени тумори на устната кухина (2) 
84. Злокачествени тумори на слюнчените жлези (2) 
85. Злокачествени тумори на ухото (2) 
86. Редки неепителни тумори на главата и шията (1) 
87. Злокачествени тумори на щитовидната жлеза (2) 
88. Метаболитно лъчелечение на тиреоиден карцином (1) 
89. Злокачествени тумори на окото и очните придатъци (1) 
90. Злокачествени тумори на ЦНС – невроепителни тумори (2) 
91. Злокачествени тумори на ЦНС – ембрионални тумори,   медулобластом, 
епендимобластом, ПНЕТ (2) 
92. Доброкачествени тумори на ЦНС, налагащи лъчелечение (2) 
93. Злокачествени тумори на хранопровода  (2) 
94. Злокачествени тумори на ректума  (2)  
95. Злокачествени тумори на ануса (2) 
96. Злокачествени тумори на белия дроб (2)
97. Злокачествени тумори на медиастинума и трахеята (2) 
98. Мезотелиом (1) 
99. Злокачествени тумори на млечната жлеза (2) 
100. Злокачествени тумори на маточната шийка (2) 
101. Злокачествени тумори на ендометриума (2) 
102. Злокачествени тумори на яйчника и фалопиевите тръби (2) 
103. Злокачествени тумори на вулвата (2) 
104. Злокачествени тумори на влагалището (2) 
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105. Злокачествени тумори на тестисите – семином (2) 
106. Злокачествени тумори на тестисите – несемином (1) 
107. Злокачествени тумори на простатата (2) 
108. Злокачествени тумори на пикочния мехур (2) 
109. Злокачествени тумори на уретрата и пениса (1) 
110. Злокачествени тумори на бъбреците и уретера (1)  
111. Болест на Ходжкин (2) 
112. Неходжкинови лимфоми  (2) 
113. Екстранодални лимфоми, малт лимфоми (2)  
114. Мултиплен миелом и плазмоцитом (2) 
115. Общи принципи на лъчелечение на туморите в детската възраст (1) 
116. Невробластом  (1) 
117. Нефробластом (1) 
118. Лъчелечение при левкози (2) 
119. Злокачествени тумори на костите и меките тъкани (1) 
120. Рабдомиосарком (1) 
121. Сарком на Еwing (1) 
122. Палиативно лечение на костни метастази (2) 
123. Палиативно лечение на мозъчни, други метастази и компресия на гръбначния 
мозък (2) 
124. Лъчелечение  при Вена кава синдром (2) 
125. Лъчелечение при синдроми на кървене (2) 
126. Лъчелечение при обструктивни синдроми  (2) 
127. Лъчелечение на доброкачествени тумори (2) 
128. Лъчелечение на дегенеративно-дистрофичните и възпалителни заболявания на 
костно-ставния апарат  (1) 
129. Лъчелечение при възпалителни заболявания – фурункул, карбункул, абсцес, 
панарициум, хидрозаденитис. (1) 
130. Лъчелечение в неврологията – невралгии, неврит, сирингомиелия. (1) 
131. Лъчелечение в офталмологията – конюнктивит, кератит, блефарит, язва на 
корнеята, възпаление на ириса и увеалния тракт, птеригиум, васкуларизации след 
кератопластика, глаукома. (1)  
132. Лъчелечение при хемангиоми  (1) 
133. Принципи на повторното лъчелечение (1) 
 
4.5.  Колоквиуми по време на основния курс: 
1. Физически основи на лъчелечението и лъчезащитата. 
2. Радиобиология. Основни принципи и планиране на лъчелечението.  
3. Лъчелечение на злокачествените тумори I част  
4. Лъчелечение на злокачествените тумори II част 

 
4.6. Индивидуално обучение  
    Придобиването на знания и практически умения трябва да се документира в 
специален дневник на специализанта, контролиран от неговия ръководител. Той 
трябва да съдържа данни за активността на специализанта, съгласно табл. 1. Всички 
специализанти трябва да лекуват под ръководството на ръководителя на 
специализацията пациенти със следните нозологии, разпределени както следва:  
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Табл. 1 

Нозологии брой 
лекувани 
случаи 

Злокачествени тумори на кожата 30 
Тумори на ЦНС 30 
Злокачествени тумори на главата и шията  40 
Злокачествени тумори на щитовидната жлеза 10 
Злокачествени тумори на млечната жлеза 60 
Злокачествени тумори на женските гениталии 60 
Брахитерапия 20 
Злокачествени тумори на мъжката урогенитална 
система  

30 

Злокачествени тумори на ректума и ануса 30 
Злокачествени тумори на белия дроб  30 
Лимфоми 30 
Костни и мекотъканни саркоми 20 
Палиативно ЛЛ 50 
Детски тумори 10 
Общо 450 

  
След лечение на минимум от 450 болни за 4 години, документирано в дневник на 
специализанта, той се допуска до държавен изпит.  
Индивидуалното обучение при лечение на пациентите трябва да протича по три 
примерни алгоритъма: 
 наблюдаване на специализанта в хода на всяка практическа процедура 
 наблюдаване на специализанта в хода на някоя от практическите процедури 
 практическа процедура, направена от специализанта и контролирана от 

ръководителя 
 

Съгласно Българските лъчелечебни стандарти специализантът не се допуска до 
провеждане на самостоятелно лечение. Отделните фази и процедури в ЛЛ могат да се 
извършват самостоятелно от специализанта под ръководството на ръководителя на 
специализацията.  

В хода на обучението спецализантът събира кредитни точки. Кредитната 
оценка е представена на табл. 2. 

След събиране на минимален брой 1320 кредитни точки, специализантът се 
допуска до държавен изпит.  
 
Табл. 2 

Дейност Кредитни точки 
за активност 

Минимален брой 
кредитни точки  
за 4 години 
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1) Основен курс по ЛЛ присътствие 
физика 
радиобиология 
специално ЛЛ първа част 
специално ЛЛ  втора част 

 
 
20 
20 
20 
20  

 
 
 
 
 
80 

2) Практическо обучение 
      общо 

 240 

3) Лечение на болен 
просто планиране* 
сложно планиране** 
З D планиране и уникални 

техники*** 
общо 

 
1т./болен 
2т./болен 
3т./ болен 

 
около 66 -70 
около 30- 32 
 
 
880  
вж. табл. 3 

4) Колоквиуми оценка 6, 5, 4, 3 
физика 
радиобиология 
специално ЛЛ първа част 
специално ЛЛ  втора част 
общо 

 
само 6-4   
само 6-4 
само 6 или 5 
само 6 или 5 
 

 
40 
40 
50 
50 
 
 180 

5) Участие в годишен събор на ГЛБ 
участник 
съавтор на материал 

 
 

15 
30 

 
 
15 
желателно 

6) Национални тематични курсове – 
присъствие 

5  5 

7) Международни курсове – 
присъствие 

10  желателно 

8) Участие в научни конференции у 
нас 

 
10 

 
желателно 

9) Участие в научни конференции в 
чужбина 

   20 желателно 

10) Представяне на постер у нас      5 желателно 
11) Представяне на доклад у нас    20 желателно  
12) Представяне на постер в чужбина    30 желателно 
13) Представяне на доклад в чужбина   40 желателно 

14) Публикация в международно 
издание 

  50 желателно 

15) Публикация в национално 
издание 

  25 желателно 

общо  1320 
* планиране без анатомотопографски срез 
** планиране с анатомотопографски срез в две равнини 
*** планиране в три равнини и/или уникални техники –целокоремно 
облъчване, полутелесно облъчване, ЛЛ при Ходжкин, семином, 
медулобластом и др. 
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Съотношението между сложността на лечението и набирането на минимален брой 
кредитни точки за явяване на практически и теоритичен изпит е показано на табл. 3 
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