
АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 

ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА   „ОБЩА МЕДИЦИНА“ 

  

 

1.Цел на обучението по дисциплината 

Обща медицина е задължителна дисциплина по Единните държавни изисквания за 

студентите по медицина с минимален хорариум от 60 часа. По утвърдения учебен план за 

специалността ”Медицина” хорариумът на дисциплината „Обща медицина” в МУ – 

Пловдив е 60 часа, като часовете за лекции и упражнения са по 30 часа. Дисциплината се 

изучава през ІX/X учебен семестър и завършва с изпит в края на X семестър. След 

успешно положен изпит студентите получават 3.2 кредита. Обучението по Обща 

медицина има за цел да даде основни познания и практически умения на студентите по 

медицина. При завършването на курса студентите трябва да могат: 

- Да разбират същността на специалността Обща медицина, мястото и ролята на 

общопрактикуващия лекар в здравната система 

- Да придобият умения в общуването с пациента, съобразно спецификата на 

взаимоотношенията лекар-пациент в първичната медицинска помощ 

- Да изградят умения за извършване на основните дейности в общата практика - като 

превантивни, профилактични, диспансерни, при различни възрастови групи 

- Да познават съвременните общи диагностични и терапевтични подходи 

- Да развиват нуждите си от обучение и да търсят самостоятелно средства за 

развитие 

 

2.Учебно съдържание на дисциплината 

 

ПЛАН НА ЛЕКЦИИ 

 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

Съвременна концепция за обща медицина 

Исторически аспекти в развитието на специализацията в медицината. Съвременна 

първична медицинска помощ – организация и управление. Позиция на 

общопрактикуващия лекар в здравната система.  

 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

Превантивна медицина 

Грижата за здравето и предотвратяването на болестите като основна дейност в работата на 

общопрактикуващия лекар. Видове превантивни дейности. Програми насочени към 

превенция на групи заболявания и/или групи пациенти.   

 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

 

     МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 

     МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

     КАТЕДРА УРОЛОГИЯ И ОБЩА МЕДИЦИНА 

    

     тел: +359 32 602782    e-mail:  dept_urology_gp@abv.bg  

 

mailto:dept_urology_gp@abv.bg


Вземане на споделено решение в общата практика 

Особености на консултирането в условията на първичната медицинска помощ. Видове 

консултации и модели на консултиране. Процес по вземането на решение за здравен 

проблем. Участие на общопрактикуващия лекар и пациента; споделеност.   

 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

Управление на социално-значими заболявания в общата медицинска практика 

Модели за управление на хронични заболявания. Диспансеризация. Роля на 

общопрактикуващия лекар при грижата за хронично болни пациенти.  

 

ЛЕКЦИЯ №5: – 2 часа  

Полиморбидност  

Определение. Значимост на проблема полиморбирдност в първичната медцицинска 

практика. Полипрагмазия. Роля на общопрактикуващия лекар при грижите за 

полиморбидни пациенти.  

 

ЛЕКЦИЯ №6: – 2 часа 

Сътрудничество на пациента в терапевтичния процес 

Определение за сътрудничество на пациента в терапевтичния процес. Спецификата на 

сътрудничеството от страна на пациента в извънболнични условия. Поведенчески модели 

при здравни проблеми и необходимост от промяна в стила на живот. 

 

ЛЕКЦИЯ №7: – 2 часа 

Болка – очаквани и неочаквани измерения 

Болка – определение и видове. Болката като симптом за търсене на медицинска помощ в 

първичната медицинска практика. Соматични и психологични аспекти.  

 

ЛЕКЦИЯ №8: – 2 часа 

Гериатрия 

Геронтология и гериатрия. Гериатрични пациенти – функционални и клинични оценки. 

Особености на грижите за гериатрични пациенти. Ролята на общопрактикуващия лекар. 

 

ЛЕКЦИЯ №9:  – 2 часа 

Палиативни грижи 

Исторически аспекти и съвременни концепции. Организация на палиативните грижи. 

Симптоми и синдроми при палиативни пацинти; терапевтични подходи. Ролята на 

общопрактикуващия лекар.  

 

ЛЕКЦИЯ №10: – 2 часа 

Взаимоотношение лекар-пациент в общата медицинска практика 

Пациент-центрираност. Био-психо-социален подход. Дългосрочност на взамовръззката 

лекар-пациент в първичната медицинска практика. 

 

ЛЕКЦИЯ №11: – 2 часа 

Широкопрофилен и теснопрофилен подход. Пътят на пациента в здравната система 



Насочване от общопрактикуващия лекар за консултиране с тесен специалист от 

извънболничната помощ или за хоспитализация на пациента. Формиране на функционални 

екипи за решаване на здравния проблем на пациента. 

 

ЛЕКЦИЯ №12: – 2 часа 

Диагностични и терапевтични наръчници в общата медицинска практика 

Изготвяне и ползване в ежедневната практика на диагностични и терапевтични наръчници. 

Възможности и ограничения.  

 

ЛЕКЦИЯ №13: – 2 часа 

Социални аспекти в работата на общопрактикуващия лекар  

Пациенти със специални потребности и пациенти от институции, обгрижвани от 

общопрактикуващ лекар. Социални аспекти на боледуването. Неправителствени 

организации в здравеопазването.  

 

ЛЕКЦИЯ №14: – 2 часа 

Медицина базирана на доказателствата. Научни и приложни изследвания в 

първичната медицинска помощ 

Необходимост от научни изследвания, научно-приложни проекти, клинични изпитвания и 

други проучвания в първичната медицинска помощ с участие на общопрактикуващия 

лекар. Използване на съвременните технологии в първичната медицинска помощ.   

 

ЛЕКЦИЯ №15: – 2 часа  

Работно натоварване, управление на ресурса време, толериране на несигурността. 

Осигуряване на постоянен достъп на пациентите до първична медицинска помощ. 

Организаране на дневен график за прием на пациенти с различен тип проблеми – спешни, 

остри, хронични, профилактични, административни. Работен стрес, синдром на 

професионално изпепеляване и справянето с тях.  

 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

Общопрактикуващият, неговият пациент и болестта. 

Съдържание: Общопрактикуващият лекар като специалист по обща медицина. Първи 

контакт, оценка и управление на пациенти, които имат болест или вярват, че имат такава. 

Документация в амбулаторията за първична медицинска помощ. 

Метод: дискусия, изучаване на казуси, ролеви игри, работа с медицински документи  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

Грижи за децата в ПМП 

Съдържание: запознаване с организиране и управление на дейностите при работа с деца - 

избор на ОПЛ; профилактични дейности за кърмачета и деца до 18 годишна възраст; най-

чести причини за посещение в практиката. 

Метод: дискусия, изучаване на казуси, ролеви игри  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

Репродуктивно здраве и родителство 



Съдържание: запознаване с проблемите на репродуктивното здраве и ролята на ОПЛ при 

организиране и управление на дейностите при семейно планиране, женска консултация, 

скрининг на онкологични заболявания, сексуално трансмесивни инфекции. 

Метод: изучаване на казуси; използване на макети 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

Вземане на решение при пациенти с гръдна болка в общата медицинска практика 

Съдържание: комуникативен, диференциално-диагностичен и терапевтичен подход на 

общопрактикуващия лекар при пациенти със симптоми от страна на сърдечно-съдовата 

система. 

Метод: дискусия, изучаване на казуси, видеоматериали, ролеви игри, извършване на ЕКГ и 

разчитане на записи, трениране аускултация на сърце и бял дроб, трениране на 

манипулации  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

Метаболитни и ендокринни здравни проблеми  

Съдържание: комуникативен, диференциално-диагностичен и терапевтичен подход на 

общопрактикуващия лекар при пациенти със симптоми от страна на ендокринна система.  

Метод: дискусия, изучаване на казуси, видеоматериали, ролеви игри, измерване на кръвна 

захар 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 

Респираторно здраве 

Съдържание: комуникативен, диференциално-диагностичен и терапевтичен подход на 

общопрактикуващия лекар при пациенти със симптоми от страна на дихателната система – 

задух, кашлица, хемоптое. 

Метод: дискусия, изучаване на казуси, видеоматериали, ролеви игри, трениране 

аускултация на сърце и бял дроб  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа  

Мускулно-скелетни проблеми  

Съдържание: комуникативен, диференциално-диагностичен и терапевтичен подход на 

общопрактикуващия лекар при пациенти със симптоми от страна на ОДА – болка, 

ограничена подвижност, физиотерапевтични аспекти. 

Метод: дискусия, изучаване на казуси, видеоматериали, ролеви игри 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 

Неврологични здравни проблеми в общата медицинска практика 

Съдържание: комуникативен, диференциално-диагностичен и терапевтичен подход на 

общопрактикуващия лекар при пациенти със симптоми от страна на нервна система – 

главоболие, гърчове, загуба на съзнанието. 

Метод: дискусия, изучаване на казуси, видеоматериали, ролеви игри, извършване на 

неврологичен преглед 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 

Неструктурирани здравни проблеми в общата медицинска практика 



Съдържание: комуникативен, диференциално-диагностичен и терапевтичен подход на 

общопрактикуващия лекар при пациенти с токсо-инфекциозен, адинамичен и 

консумативен синдроми.  

Метод: дискусия, изучаване на казуси, видеоматериали, ролеви игри 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 

Психично здраве 

Съдържание: комуникативен, диференциално-диагностичен и терапевтичен подход на 

общопрактикуващия лекар при пациенти с тревожност, депресия, психосоматични прояви. 

Метод: дискусия, изучаване на казуси, видеоматериали, ролеви игри 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 

Хранене и прояви от страна на гастро-интестиналния тракт 

Съдържание: комуникативен, диференциално-диагностичен и терапевтичен подход на 

общопрактикуващия лекар при пациенти със симптоми от страна на храносмилателна 

система – гадене и повръщане, диария и констипация, хематемеза и мелена, коремна 

болка, фантом на остър хирургичен корем. 

Метод: дискусия, изучаване на казуси, видеоматериали, ролеви игри 

 

УПРАЖНЕНИЕ  № 12 – 2 часа 

Бъбречни и урологични здравни проблеми в общата медицинска практика 

Съдържание: комуникативен, диференциално-диагностичен и терапевтичен подход на 

общопрактикуващия лекар при пациенти със симптоми от страна на отделителна система – 

отоци, симптоми на долни пикочни пътища. 

Метод: дискусия, изучаване на казуси, видеоматериали, ролеви игри, трениране на 

манипулации  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 

УНГ, говор и слух. Очни болести и зрение. 

Съдържание: комуникативен, диференциално-диагностичен и терапевтичен подход на 

общопрактикуващия лекар при пациенти очни и УНГ болести. 

Метод: дискусия, изучаване на казуси, видеоматериали, ролеви игри, отоскопия, 

риноскопия, офталмоскопия, определяне на визус и цветно зрение 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 2 часа 

Назначаване и интерпретация на клинико-лабораторни показатели и апаратни 

изследвания 

Съдържание: информативност на данните в процеса на диагностициране, лечение и 

проследване на здравни проблеми в общата медицинска практика; комуникативен, 

диференциално-диагностичен и терапевтичен подход на общопрактикуващия лекар при 

пациенти с анемии, хеморагични диатези и жълтеница. 

Метод: интерпретация на клинико-лабораторни и апаратни данни 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 2 часа 

Спешни състояния в общата практика, основни манипулации 

Съдържание: запознаване с основни манипулации и действия при спешни състояния в 

общата медицинска практика. 



Метод: тренирани на манипулации – инжекции, поставяне на абокат, катетеризация, 

хирургически шев, КПР 

 

3.Предпоставки 

За да започне и успешно да завърши обучението си студентът трябва да притежава 

познания в областта на превенция, диагностика и управление на заболявания от различни 

медицински области, поради фактът, че в общата медицинска практика се осъществява 

първата среща на пациентите с лекар, независимо от вида на здравния проблем. 

 

4. Академични ресурси 

Лекционният курс се води на български и английски език от хабилитирани 

преподаватели. Практическите упражнения се водят от хабилитирани лица и 

нехабилитирани преподаватели.  

 

5. Материални ресурси 

Катедрата по Урология и обща медицина разполага с необходимите материални 

ресурси за провеждане на обучението. 

 Лекции се провеждат в Аудиторен комплекс на МУ- Пловдив и Аудитория X, 

базирана на територията на УМБАЛ „Свети Георги“. 

Практическите упражнения се провеждат на територията на УМБАЛ „Св. Георги“ 9-

ти етаж, Клиника по урология.  

На разположение за провеждането на упражненията са три учебни зали с възможност 

за мултимедийни презентации.  

При провеждане на практическите упражнения могат да бъдат използвани 

възможностите на Симулационен център, както и на лечебни заведения за първична 

медицинска помощ, отговарящи на изискванията за извършване на обучение на студенти 

според действащата нормативна уредба. 

 

6. Лекционно обучение 

За лекционния курс по Обща медицина се предпочита интерактивното преподаване с 

мултимедийни презентации и лекциите имат времетраене 2 учебни часа. 

 

7. Практически упражнения 

Практическите упражнения се провеждат по групи и имат времетраене 2 учебни часа. 

Предварителната готовност на студентите за практическото упражнение се проверява с 

входящи въпроси по темата  в началото на упражнението.  

 

8. Семинарни упражнения: 

В програмата няма специално фиксирано време за провеждане на семинарни 

упражнения, но дискусии по дадена тема се провеждат по време на редовните практически 

упражнения. На студентите се възлагат презентации и цялостно упражненията са насочени 

към активното им включване в обсъждане по темите.  

 

9. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове 

• Литература на български език: 

✓ Ръководство по обща медицина. Радост Асенова, Гергана Форева. Медицинско 

издателство ВАП, Пловдив, 2011:100 



✓ Основи на общата медицина. ред. М. Горанов. Университетско издателство на 

ВМИ Плевен, 2001:480 

✓ Актуални аспекти в общата медицинска практика. Том I ред. Л. Деспотова-

Толева. Медицинско издателство ВАП, Пловдив, 2009:596 

✓ Актуални аспекти в общата медицинска практика. Том II ред. Л. Деспотова-

Толева. Медицинско издателство ВАП, Пловдив, 2011:863 

✓ Лекарят, неговият пациент и болестта. Балинт  М. Фондация Невронауки и 

поведение. Национален център за комплексно изследване на човека, 

София,1997:319 

✓ Палиативни грижи в общата медицинска практика. Форева Г. Дисертация за 

присъждане на онс „доктор“ МУ Пловдив, Пловдив, 2012 

✓ Съвременни проблеми на гериатричните пациенти в общагта практика. Амбарева 

З. Дисертация за присъждане на онс „доктор“ МУ Пловдив, Пловдив, 2017 

✓ Полиморбидност в общата медицинска практика. Милева Д. Дисертация за 

присъждане на онс „доктор“ МУ Пловдив, Пловдив, 2017 

✓ Пациент-центрирани грижи в общата медицинска практика. Кирева Л. 

Дисертация за присъждане на онс „доктор“ МУ Пловдив, Пловдив, 2019 

✓ Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска 

практика. ред Р. Асенова. Изд. Лакс бук ЕООД, 2018:250 

✓ От симптома към диагнозата. ред. Н. Цьолнер, В. Хадорн. Изд. Медицина и 

физкултура. София, 1995:367 

✓ Диференциална диагноза и терапия. Изд. ЕЛДО, 2001:703 

✓ Диференциална диагноза на вътрешните болести. Том I Ред. В. Зигенталер. Изд. 

Медицина и физкултура. София; 1993:17.25 

✓ Диференциална диагноза на вътрешните болести. Том II Ред. В. Зигенталер. Изд. 

Медицина и физкултура. София; 1993:40.20 

✓ Диференциално-диагностичен компендиум. Ред. Ян Хорни. Изд. Медицина и 

физкултура. София; 1994:278 

✓ Диференциална диагноза на детските болести. Н. Мумджиев. Изд. МИ АРСО. 

София 2004:516 

✓ Диференциална диагноза на неврологичните заболявания. Н. Антонов, С. 

Божинов, В. Боснев, М. Вантов, В. Митков и др. Изд. Медицина и физкултура. 

София; 1994:299 

✓ Ръководство по инфекциозни болести за общопрактикуващи лекари. Генчо 

Генев и Хусник Бояджиян. Изд. Литера принт АД. Стара Загора; 2001:488 

✓ Практически справочник за диагноза, диференциална диагноза и лечение на 

вътрешните болести. Н. Беловеждов, И. Диков, Д. Монова. Изд. МИ Райков, 

Пловдив; 2004:270 

 

10. Контролни работи 

Студентите се натоварват динамично и интензивно през семестъра. Преподавателите 

контролират напредъка на студентите минимум два пъти в семестър. Текущият контрол 

може да се провежда чрез тестове или контролни задания. На студентите се предоставя 

своевременно информация и разяснения на резултатите от контрола, което да подпомогне 

по-нататъшната им подготовка. Резултатите от тези проверки влизат като компонент в 

крайната оценка за семестъра. 

 



11. Самостоятелна работа и ангажираност на студента 

Самостоятелната работа се ръководи от преподавателя (асистента), който напътства 

студента както в литературните източници, така и в методите на тяхното усвояване. 

Препоръчва се да се предоставят и обучителни тестове, вкл. оn line, за самостоятелна 

работа и упражнения на студентите. 

 

12. Сътрудничество между студентите и преподавателския екип 

Това сътрудничество трябва да се изразява в: 

• aнгажираност на преподавателя към студента и неговата предварителна подготовка, 

текущи трудности по усвояване на материала и възможности с индивидуална 

програма на учене да постигне повече; 

• използване на приемните часове за консултации;  

• провеждане на кръжоци; 

• включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и др. 

 

13. Изпити и формиране на крайната оценка 

Обучението по обща медицина  завършва със семестериален изпит и се състои от: 

• решаване на тест и 2 клинични казуса; 

• устно събеседване.  

Ако оценката на един от компонентите е слаб 2, то крайната оценка задължително е 

слаб 2. До устен изпит се допускат студенти с позитивна оценка от писмения изпит.  

 

Текущите оценки, предвидени по учебен план на специалността, се дават за: 

1. Резултатите на студента в семинарни упражнения и самостоятелни задачи, работа на 

студента с преподавателя по научни изследвания и проекти и др.; 

2. Поне две (една по средата и една в края на семестъра) контролни писмени или устни 

работи или студентски разработки - правилни отговори на 60% от въпросите и решени 2 

клинични  казуса. 

 

14. Стандарти за оценяване: 

Стандартите за оценяване постиженията на студента са следните: 

• Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено 

овладени ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно 

разбиране на материята, умения за решаване на сложни задачи, собствено мислене 

и аргументиране на решенията, минимум 90%  от теста. 

• Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, 

осмислено и правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото 

при сложни казуси задачи, минимум 80% от теста. 

• Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и 

задачи, но без да може да ги развие до самостоятелно мислене, миимум 70% от 

теста; 

• Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на прости задачи, минимум 60% 

от теста. 

• Слаб (2) – не отговаря на нито едно от изискванията по-горе. 



При започване на обучението студентите трябва да бъдат запознати със стандартите 

за оценяване, процедурите за провеждане на текущ контрол и възможностите за 

получаване на обратна връзка за напредъка им през семестъра. 

 

15. Формиране на крайна оценка 

 

Крайната оценка е многокомпонентна и включва: оценка от текущ контрол, оценка 

от краен писмен изпит и оценка от устен изпит. Ако една от компонентите на крайната 

оценка е слаб, то крайната оценка е задължително слаб 2.  

 

Студентите имат правото и задължението да се информират за регламента, 

процедурите и резултатите от оценяването, да предявяват претенции и жалби съгласно 

утвърдените академични стандарти за управление на качеството в МУ - Пловдив.  

Правото на студента по смисъла на предходната точка е в сила в случаите на 

установени технически пропуски или грешки (например при оформяне и нанасяне на 

оценките) , както и при сериозни основания за разминаване на фактически показаните 

знания, умения и компетентности и получената крайна оценка за тях.  

Корекции на оценките се допускат в случаите по предходната точка  в студентската 

книжка, изпитния протокол, катедрения журнал или в главната книга само от титуляра на 

дисциплината. 

Евентуални спорове и претенции от страна на студентите се отправят                   

писмено към ръководителя на катедрата, който следва да даде аргументиран отговор до 

края на следващия работен ден. 

Установени и доказани случаи на сериозно нарушаване на правата на студента при 

оценяването на техните  знания, умения и компетентности се отнасят чрез писмена жалба 

до Зам. Ректора по КА на МУ- Пловдив. 

Изпитните материали се съхраняват в архива на катедрата до завършване на 

студентите  и се предоставя възможност на студентите да се запознаят с тях и основанията 

за оценка по ред и процедура обявени предварително. Периодът, в който се осигурява 

достъп на студентите до изпитните материали и резултати, е не по-дълъг от 3 работни дни 

след датата на изпита. 

 

Характеристиката на дисциплината се предоставя на студента в началото на 

обучението. Това изискване се поставя в съответствие с ЗВО чл. 56. ал. 1, 

„преподавателите са длъжни да разработят и да оповестят по подходящ начин и описание 

на водения от тях лекционен курс, включващо заглавия и последователност на темите от 

учебното съдържание, препоръчителна литература, начин на формиране на оценката и 

форма на проверка на знанията и уменията“. 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ПО УРОЛОГИЯ И ОБЩА МЕДИЦИНА: 

 

Доц д-р Радост Асенова,дм 

 

 

 

 


