
Премерен конспект по дисциплината МРЕП 07: Въведение в Медицинската 

речева и езикова патология 

1. Обхват на медицинската речева и езикова патология.  

2. История на професията на МРЕП.   

3. ICF модел на СЗО.  

4. Медицинска етика и речева и езикова патология.                             

5. Професионално лицензиране. Професионална отговорност.  

6. Класификации в речевата и езикова патология.  

7. Неврологично базирани езикови нарушения. Видове. Афазии, Дизартрии, апраксии. 

8. Когнитивно-комуникативна рехабилитация вследствие травматично мозъчно увреждане 

(ТМУ).  

9. Дизартрия.  

10. Деменция.  

11. Гласови нарушения.  

12. Нарушения на плавността на речта. Неврогенно заекване.  

13. Дисфагия.  

14. Езикови нарушения на развитието.  

15. Текущи насоки и подходи в здравната грижа: какво следва да знае медицинския речеви и 

езиков патолог.  

16.  Речеви моторни нарушения на развитието.  

17. Клинична документация в МРЕП. 

Забележка: Основна и допълнителна литература по тази дисциплина са посочени в учебната 

програма. 

Примерен конспект по дисциплината МРЕП 17: Гласови нарушения 

1. Въведение в курса. Терминология. Определения.  

2. Исторически аспекти на развитие на учението за гласовите нарушения.  

3. ICF модел на гласовите нарушения. Класификация на гласовата патология. Видове 

гласови нарушения.  

4. Характеристики на гласа – сила, височина, тембър, резонанс, импеданс. Методи за 

изследване и регистрация на гласовата функция.  

5. Диагностика на гласовите нарушения. Обективна и субективна диагностика.  

6. Обща характеристика на гласовите нарушения.  

7. Причини, механизми и класификация на гласовите нарушения. Диагностика и 

диференциална диагностика.  

8. Функционални гласови нарушения. Усложнени функционални дисфонии. Гласови 

характеристики при нодули. Гласови характеристики при едеми. Гласови характеристики 

при полипи. Гласови характеристики при кисти. Гласови характеристики при Coup de 

Fouet Laringien и др. Гласова терапия. Директна и индиректна терапия.  

9. Психогенни афонии - дисфонии. Неврогенни гласови нарушения. Гласова терапия. 

Директна и индиректна терапия.  

10. Органични афонии - дисфонии.  

11. Гласова терапия при фонационни нарушения -  основни принципи. Гласова терапия при 

функционални гласови нарушения. Гласова терапия при фонастения. Гласова терапия 

при хипотонусна афония-дисфония. Гласова терапия при хипертонусна афония-

дисфония.  



12. Гласова терапия при органични гласови нарушения. Гласова терапия при парези и 

параличи на ларинкса. Гласова терапия при хронични ларингити. Гласова терапия при 

деца с органични изменения на ларинкса.  

13. Методика за възстановяване и развитие на гласа при децата, според D. Boone. Методика 

за възстановяване и развитие на гласа при възрастни, според D. Boone.  

14. Съдържание на гласовата терапия. Подготвителен етап. Възстановителен (основен) етап 

- извикване на глас; затвърждаване на получения глас; автоматизация на процеса 

гласообразуване.    

15. Метод за резонантна терапия на гласа.  Lessak-Madsen: Verdolini.  

Забележка: Основна и допълнителна литература по тази дисциплина са посочени в учебната 

програма. 

 

Примерен конспект по дисциплината МРЕП 18: Нарушения на плавността на речта 

1. Исторически аспекти на нарушенията на плавността на речта.  

2. Проблемът за нарушената плавност на речта в специализираната литература. Равнища на 

нарушена плавност.  

3. Проблеми на определенията за запъването. Класическо определение. Работно 

определение. ICF модел на заекването.  

4. Патогенеза на запъването. Теории. Запъването като моторно нарушение. Запъването 

като органично нарушение.  

5. Симптоматика на запъването. Задължителни симптоми.  Факултативни симптоми.  

Придружаващи симптоми. Симптоми, характеризиращи темпа на речта.  7.5. Симптоми, 

характеризиращи плавността на речта.  Симптоми, характеризиращи езика. Симптоми, 

характеризиращи артикулацията.  

6. Диагностика на запъването. Подходи по отношение на диагностиката. Параметри за 

диагностика. Диагностика на плавността, артикулацията, езиковата система, слуха, 

когнитивната сфера и моториката.  Диференциална диагностика. Диференциална 

диагностика със заекването. Диференциална диагностика с трудностите в обучението. 

Диференциална диагностика с дефицит на вниманието/синдром на хиперактивност. 

Диференциална диагностика с езиковите нарушения.  

7. Клиничен мениджмънт при запъване. Терапевтични процедури и ефективност от 

приложението им при запъване.  Принципи и техники за нормализиране на темпа и 

ритъма на речта.  Принципи и техники за отстраняване на артикулационните нарушения.  

Принципи и техники за развитие на езиковата система.  Принципи и техники за 

подобряване на плавността на речта (работа със Speech Lab, DAF, Facilitator). Принципи 

и техники, подобряващи самонаблюдението и спомагащи за осъзнаване на нарушението.  

Профилен анализ за планираща терапия при лица със запъване.  

8. Заекването като НПР. Определения за заекване. Проблеми при дефиниране на заекването. 

ICF модел на заекването.                    

9. Етиология на заекването. Благоприятстващи фактори. Отключващи фактори. Преход в 

хроничност. Неизяснени причини.  

10. Патогенеза за заекването. Теории. Психологически теории. Неврофизиологични теории - 

неврологични теории, теория на Per Alm.  Лингвистични теории. Генетични теории – 

изследване на D Drayna 

11. Клинична симптоматика на заекването.  Симптоми на заекването - сравнителен план.  

Блокажи и повторения (на дихателния, гласов и артикулационен апарат).  Паузиране.  



Съпътстващи движения.  Логофобия. Емболофразии. Други симптоми. Заекване на 

развитието. Етапи. Клиничен мениджмънт.  

12. Неврогенно заекване. Психогенно заекване. Нарушения на плавността на речта при 

Паркинсън, Down, Prader-Willi и др.  

13. Диагностика на заекването. Параметри на диагностика. Диагностика на 

звукопроизношението и моториката (motor speech profile). Диагностика на речевото 

развитие. Диагностика на реакцията спрямо нарушението. Диагностика на степента и 

вида на заекване. Диагностика на съпътстващите движения. Диагностика на темпа на 

речта. Диагностика на дишането. Диагностика на гласовата функция.  

14. Терапия при заекване. Традиционни подходи. Методи за отстраняване на заекването. 

Подходи. Подход за оформяне на речевата плавност. Подход за видоизменяне на 

заекването. Програма на университета La Trobe за отстраняване на заекване.  Програма 

на Крейг за отстраняване на заекването при подрастващи и възрастни.  Интензивни 

терапии.  

15. Нетрадиционни подходи. Хипнотерапия. Фармакологична терапия при заекване. 

Електронни средства и технологии за отстраняване на заекването. 

Забележка: Основна и допълнителна литература по тази дисциплина са посочени в учебната 

програма. 

Примерен конспект по дисциплината МРЕП 24: Практика, базирана на 

доказателства в Речевата и езикова патология 

1. Определение за практика, базирана на доказателства (ПБД) в клиничната практика, която 

влиза в обхвата на МРЕП. Предпоставки за въвеждане на ПБД. Исторически аспект на 

анализ на концепта ПБДЕ  - концепт на Sackett. Равнища според Oxford Centre for EB 

Medicine Levels of Evidence. ПБД в медицината и МРЕП. 

2. Дефиниране на резултати от терапия, провеждана в клиничната практика по МРЕП. 

Класификационни схеми. WHO класификация. Nagi класификация. Концептуален модел 

Wilson & Cleary. Научни изследвания за измерване ефикасност на резултатите. 

Ефикасност и ефективност на терапията в МРЕП. Класификация на методите за 

измерване/оценяване на резултатите от проведена терапия. Експериментални методи. 

Квази-експериментални методи. Неекспериментални методи. Синтетичен анализ.  

3. Изисквания за оценка/измерване на резултатите от терапия, провеждана в областта на 

МРЕП.  

4. Откриване на външни данни и резултати от и за систематични изследвания. Електронно 

търсене. Нови стандарти за професионална компетентност в магистърските програми. 

Библиотечно търсене и търсене от систематизирани обзорни групи – PubMed, Clarivate 

analytics, Scopus. 

5. Външни данни от индивидуални изследователи. Медицинска РЕП – необходимост от 

обучение на клинични медицински речеви и езикови патолози-експерти чрез приложение 

на ПБД. Използване на ПБДЕ в условия на супервизия. Модели на супервизия. 

Индивидуална и групова супервизия.  

6. Оценка на резултати от проведена терапия.   Критична оценка по отношение на целта на 

клиничната терапия в областта на МРЕП– параметри за оценка. Събиране, анализиране 

и докладване на резултати от проведена терапия. Критична оценка на метода. Стандарти 

за научно-ориентирана ПБД.  

7. Проблеми при измерване/оценяване на резултатите от логопедичната диагностика при 

комуникативни нарушения. WHO модел. Оценка и систематични 



анализи/обзори/резултати и метаанализ. Резултати от речева и езикова терапия и WHO 

модел.  

8. Оценка на резултатите от клиничната терапия от позиция на пациента с комуникативно 

нарушение. Оценка на резултатите от проведена терапия от гл.т. предпочитания на 

пациента. Грижа, центрирана към пациента с комуникативно нарушение. Комуникация 

медицински речеви и езиков патолог – клиент. Включване на пациентите в терапията. 

Специфични методи и оценки, които отчитат  гледната точка на пациента в терапията, 

която е в обхвата на МРЕП.  

9. OASES, Quality of Life, Личностно-центрирани подходи за афатици, SWAL-QOL 

Swallowing Quality of Life  

10. Прогноза за ПБД при комуникативни нарушения, които са в обхвата на МРЕП. Нови 

източници за оценка на резултатите от логопедичната терапия. Интернет базирани мрежи 

за доказателства. Мрежи, базирани на практиката за доказателства за ефективност. 

Достъп до мрежите.  

11. Измерване на резултатите от проведена речева, езикова, плавностна терапии в  

образователната система.  

12. Измерване на резултатите от проведена речева, езикова, плавностна терапии в здравната 

система.   

13. Измерване на резултатите от проведена речева, езикова, плавностна терапии в частната 

практика.  

14. Международни инициативи, свързани с измерване на ефективност от проведена 

клинична терапия САЩ, Англия, ESLA (CPLOL), ASHA. 

Забележка: Основна и допълнителна литература по тази дисциплина са посочени в учебната 

програма. 

 


