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УЧЕБНА ПРОГРАМА
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН
Код на дисциплината
058

Часове
Кредитни
Аудиторна
Извънаудиторна
Упражнения Учебни Други Всичко точки
Лекции
Семинари практики форми

10
Форми на
аудиторна работа
Практически
занятия
15
Семинари
Форми на извънаудиторна работа
Подготовка за семинар
Самоподготовка за текущ контрол и
изпита
общо

2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:

0.4

0.6

1.0

проф. д-р Юлияна Маринова, дм

Водещи упражнения/практически занятия/семинари:
1. доц. д-р Боряна Парашкевова, дм
2. Илиана Павлова - докторант

3. АНОТАЦИЯ
Обучението по история на медицината подпомага процеса на осъзнаване на ролята и
мястото на съвременния лекар в системата на медицината, здравеопазването и обществото като
цяло.
Тематичната програма обхваща преглед на развитието на медицината от древността до
днес, като акцентува върху българските традиции в тази област. Световният исторически процес
и неговата периодизация стоят в основата на обсъждането на развитието на медицинските
знания и практика през вековете.
Лекционният курс поставя най-съществените акценти в развитието на медицината,
нейното място в обществения живот, дейността на най-изтъкнатите представители на
медицинската професия, както и възникването и факторите на развитието на системата на
здравеопазване.
Стремежът е да се предизвика студентският интерес към ролята и мястото на лекаря в
обществото и най-вече разбирането за професионализъм, принадлежност към високохуманна
професия и непреходни човешки ценности, отстоявани от лекаря и изразени чрез неговото
поведение спрямо пациента.
По време на семинарните занятия се дава широк форум за проява на студентската
активност, чрез представяне и дискусия на въпроси, подготвени по предварително определени
изисквания. На базата на историческия анализ студентите са способни по-добре да осмислят и
разбират състоянието и развитието на съвременната медицинска наука и практика и своята
собствена професионална роля в този контекст.
За последната версия на документа проверете на адрес: https://sites.google.com/site/iso9001medfac
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4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ
4.1.1. ЛЕКЦИИ
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Увод в историята на медицината. Медицината – възникване и развитие на
една професия. Медицинска символика (емблема). Периодизация на
световния исторически процес.
Медицината в античността.
Медицината в средновековието
Исторически поглед върху българската медицина през древността,
средновековието и националното възраждане.
Медицина и здравеопазване в България след Освобождението до наши
дни.

Общо

Хорариум
2
2
2
2
2
10

4.1.3. СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема
Медицината в античността: Древен Египет; Древен Китай; Древна Индия.
Медицински школи в Древна Гърция. Хипократ. Хипократизъм. Поважни особености на хипократовото учение. Основни принципи на
лечение според Хипократизма.
Медицината в Древен Рим. Гален.
Медицината на Арабските халифати. Авицена.
Медицината в Средновековна Европа. Медицината в Европа през
Ренесанса.
Европейската медицина през най-новото време. Възникване и развитие на
съвременните здравеопазни системи.
Медицината в Средновековна България. Църковно-манастирска медицина.
Развитие на медицината през българското национално възраждане; лекаривъзрожденци.
Медицина и здравеопазване в България след Освобождението до наши
дни.

Общо

Хорариум
2
2
2
2
2
2
3
15

ИЗИСКВАНИЯ
за изработване на реферат по История на медицината
За оформяне на успеха от текущ контрол по история на медицината студентът разработва
самостоятелно Реферат, който представя синтезирано.
Условията, на които следва да отговаря реферата са следните:
1. Темата на реферата се избира свободно от областта на историята на медицината според
интересите и предпочитанията на студента.
За последната версия на документа проверете на адрес: https://sites.google.com/site/iso9001medfac
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2. Рефератът се представя в писмен вид в обем от 5 до 7 машинописни страници. Структурата
на реферата е следната: заглавие, резюме, ключови думи, съдържание и използвана
литература.


Заглавието кратко отразява темата на реферата (напр.Медицинската култура на
траките).



Под заглавието студентът посочва трите си имена, факултетен номер, курс на обучение.



Резюмето представя в синтезиран вид най-важните елементи от съдържанието на
реферата и изразява умението на студента да осъществява синтез на информацията
(обемът на резюмето е около 300 думи).



Ключови думи: това са думите с най-голяма информативна стойност в даден текст (броят
на ключовите думи се ограничава до 5). /Редно е всички ключови думи да фигурират в
резюмето/.



Съдържанието следва определена структура, съответна на подхода на студента за
представяне на дадена тема.



Задължително се посочват всички използвани литературни източници. Те се номерират и
предствят според изискванията на БДС. Напр.Използвана литература (или книгопис):
1. Василев В., Медицината на древна Тракия, С., Мед. и физк., 1975, 104 с.
2. Павлова В., История на медицината в България, С., Мед. и физк., 1980, 272 с.

Разработените и представени реферати остават в архив на катедра “Социална медицина и
здравен мениджмънт”.

5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
5.1. Лекции - представят се като презентации на Microsoft PowerPoint с
мултимедиен проектор, в лекционна зала.
5.2. Семинарни занятия – провеждат се в учебни зали на катедрата като е
необходима съвременна учебна техника.

6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ
Система за оценка на знанията по история на медицината
Крайната оценка е по шестобалната система, като минималната оценка за успешно приключване
на обучението е “среден (3)”. Съотнесена към Европейската система за трансфер на кредити,
съпоставимостта на оценките е следната:
Отличен 6

Мн. добър 5

Добър 4

A

B

C

Среден 3
D

Присъждат се кредити, както е по учебен план

E

Слаб 2
FX

F

Не се присъждат кредити
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Оценката се формира от 2 компонента:
1. Текущ контрол – активност и посещаемост на: семинарни занятия (100%) и на лекции
(минимум 50%).
2. Курсова работа: разработка на реферат по предварително зададени изисквания.
Окончателната оценка се формира като сума от по-горните оценки, със следните коефициенти:
1. Текущ контрол – 0.50;
2. Курсова работа – 0.50;

7. ПРОГРАМА (КОНСПЕКТ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Медицинска символика (емблема). Периодизация на световния исторически процес.
Представите на първобитния човек за болест и здраве.
Медицината в Древен Египет.
Медицината в Древен Китай.
Медицината в Древна Индия.
Медицински школи в Древна Гърция.
Хипократ. Хипократизъм. По-важни особености на хипократовото учение. Основни
принципи на лечение според Хипократизма.
8. Медицината в Древен Рим. Гален, галенизъм.
9. Медицината на Арабските халифати. Авицена.
10. Медицината в Средновековна Европа.
11. Медицината в Европа през Ренесанса.
12. Европейската медицина през най-новото време. Възникване и развитие на съвременните
здравеопазни системи.
13. Медицина на траките, славяните и прабългарите.
14. Медицината в Средновековна България. Църковно-манастирска медицина.
15. Развитие на медицината през българското национално възраждане; лекари-възрожденци.
16. Медицината в България от Освобождението до наши дни.

8. ЛИТЕРАТУРА
1. Апостолов М., П. Иванова, История на медицината и сестринството, ГорексПрес,
София, 1998, с.238.
2. Апостолов М., П.Иванова, Г.Владимиров и колектив, Измерения на българската
медицина, сборник, Тангра ТанНакРа ИК, София, 2001, с.337.
3. Намора Ф., Богове и демони на медицината, С., М и Ф, 1984, том1 и том 2.
4. Борисов В., М. Апостолов, Ц. Воденичаров, П. Иванова, Обществено здравеопазване
– теоретически и исторически основи в Ново обществено здравеопазване, под ред.
В.Борисов, Зл.Глутникова, Ц.Воденичаров, Акваграфикс ООД, С., 1998, с.9-42.
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5. Асклепий – международен годишник по история и обща теория на медицината, 19932004.
6. Павлова В., История на медицината в България, С., Мед. и физк., 1980, 272 с.
7. Hero van Urk, Nancy Duin, Jenny Sutcliffe, A History of Medicine, From Prehistory to the
Year 2020, Simon & Schuster Ltd London-Sydney-New York-Tokyo-Singapore-Toronto,
1992, 442.

9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО
Студентът, преминал успешно курса на обучение по история на медицината, се
очаква да познава и интерпретира фактите по история на медицината, заложени в
програмата. Студентът:
 познава най-важните идеи, направления и приносите на най-бележитите учени в
медицината.
 познава и разбира исторически значимите събития и процеси и тяхната приложимост
за решаването на съвременните проблеми в медицината и здравеопазването.
 развива научно-критично мислене.
 прилага историческия метод в медицината и здравеопазването.
 разширява своя медицински и общокултурен кръгозор.
 може да осмисли своята лична ангажираност и отговорност, като представител на
медицинската професия за подкрепа на правата на пациентите в обществото, за
своите права и задължения в изпълнението на професионалния дълг и спазване на
морално-етичните принципи и правила на поведение.
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