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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 

1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН  

 

Код на дисциплината 
Часове Кредитни 

точки Аудиторна Извънаудиторна Всичко 

074 Ле

кц

ии 

Упражнения Семинари 

Учебни практики 

Други форми 

 

 

 

Фор

ми 

на 

ауд

ито

рна 

раб

ота 

25 

 

 

 

25 1 

 

2. Водещ дисциплината:  доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м. 

 

3. Съдържание на учебната програма  

3.1. Аудиторна заетост 

3.1.1.  ЛЕКЦИИ 

https://sites.google.com/site/iso9001medfac


 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

Тракийски университет – Стара Загора Издание: 1 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

№ на документа: 

7.5.1 _OD_1.7. 
В сила от: 01.06.2011 

Редактиран:  

Учебна програма   3 от 8 

 

За последната версия на документа проверете на адрес: https://sites.google.com/site/iso9001medfac 

№ Тема 

1. Разпространение на сексуалните проблеми в общата популация и сред специфичните 

групи пациенти на специализираните клиники 

2. Социална и индивидуално психологична значимост на проблемите в сексуалния живот. 

Връзка между сексуалното, психичното и телесното здраве. 

3. Място на сексологичното консултиране в общо медицинската практика 

4. Същност, задачи и елементи на сексологичното консултиране 

5. Основни принципи при осъществяване на сексологичното консултиране 

6. Умения от 

страна на 

консултанта 

при 

осъществяване 

на 

сексологично 

консултиране 

 

7. 

Структура и етапи в осъществяване на сексологичното консултиране 
 

8. Връзка между сексологичното консултиране, индивидуалната 

психотерапия, двойковата психотерапия и специализираното 

клинично лечение при установени соматични заболявания 

9. Междудисциплинарно 

сътрудничество и 

работа в 

интердисциплинарен 

екип при 

осъществяване на 

сексологично 

консултиране 

 

10. 

Системно-холистичен модел на човешката сексуалност. Разлика между традиционно 

медицинския и консултативен модел на поведение 

 

11. 

Специфика на консултирането при най-честите сексуални проблеми в клиничната практика 
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12. 

Особености на сексуалното общуване и междуличностното взаимодействие в сексуалната 

двойка. Връзка между сексуалните симптоми при мъжа и при жената. 
 

13.  Класификация на сексуалните проблеми според МКБ 10 и класификацията 

на ISSM 

14 Основни предпоставки за разбиране сексуалното функциониране при 

мъжа 

15 Консултиране при еректилна дисфункция. Клинични картини, причини, 

патогенеза и развитие на еректилната дисфункция.  

16. Терапевтични възможности при справяне с еректилната дисфункция. 

Медикаментозна терапия, двойкова терапия, индивидуална психотерапия. 

Холистичен консултативен подход и възможности за взаимодействие с 

други специалисти при ЕД 

17. Консултиране при ускорена еякулация 

18. Консултиране при най-честите проблеми в женската сексуалност. Разлики 

между мъжката и женската сексуалност. Модели за разбиране на женската 

сексуалност 

19. Консултиране при потиснато сексуално желание 

20. Консултиране при проблеми в еротичната възбуда 

21. Консултиране при аноргазмия 

22. Консултиране при вагинизъм и диспареуния 

23. Консултиране при проблеми в сексуалното взаимодействие между 

партньорите в сексуалната двойка 

24. Консултиране при проблеми в сексуалната идентичност и сексуалната 

ориентация 

25. Консултиране 

при 

сексуално 

насилие и 

малтретиране. 

 

Общо 

25 часа 
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4. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Преподаването на материала става чрез презентация на PPT , съчетано с текущи 

дискусии и коментари по теми поставени от самите студенти. 

 

5. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  

Крайната оценка е по шестобалната система, минималната оценка за успешното 

приключване на обучението е “Среден (3)”, съотнесена с Европейската система за трансфер на 

кредити съпоставимостта на оценките е следната: 

 

Отличен 6 Много добър 5 Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

A B C D E FX F 

Присъждат се кредити, както е по учебния план Не се присъждат кредити 

 

Оценката се формира от два компонента: 

- Текущ контрол - слаби оценки от този компонент са основание на преподавателя да намали 

крайната оценка до 25 %, а добри и отлични оценки са основание за повишаване също до 25 %. 

- Теоретичен изпит – провежда се писмено, с последващо устно изложение, с 

продължителност 2 часа, след изтегляне на изпитен билет, съдържащ 3 въпроса от конспекта по 

дисциплината. Всеки въпрос се оценява поотделно, като крайната оценка е 

средноаритметична.Слаба оценка по един от въпросите или крайно недоразвит един въпрос е 

основание за неуспешно положен изпит.  

Скала за оценка за всеки изпитен въпрос:  

За оценка Среден 3.00 – знания върху 60 % от целия материал 

За оценка Добър 4.00 – знания върху 61-73 % от целия материал 

За оценка Много добър 5.00 – знания върху 74-87 % от целия материал 

За оценка Отличен 6.00 – знания над 87 % от целия материал 

 

6. ПРОГРАМА (КОНСПЕКТ) 

2049. Разпространение на сексуалните проблеми в общата популация и сред 

специфичните групи пациенти на специализираните клиники 

2050. Социална и индивидуално психологична значимост на проблемите в 

сексуалния живот. Връзка между сексуалното, психичното и телесното здраве. 

2051. Място на сексологичното консултиране в общо медицинската практика 
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2052. Същност, задачи и елементи на сексологичното консултиране 

2053. Основни принципи при осъществяване на сексологичното консултиране 

2054. Умения от страна на консултанта при осъществяване на сексологично 

консултиране 

2055. Структура и етапи в осъществяване на сексологичното консултиране 

2056. Връзка между сексологичното консултиране, индивидуалната психотерапия, 

двойковата психотерапия и специализираното клинично лечение при установени 

соматични заболявания 

2057. Междудисциплинарно сътрудничество и работа в интердисциплинарен екип 

при осъществяване на сексологично консултиране 

2058. Системно-холистичен модел на човешката сексуалност. Разлика между 

традиционно медицинския и консултативен модел на поведение 

2059. Специфика на консултирането при най-честите сексуални проблеми в 

клиничната практика 

2060. Особености на сексуалното общуване и междуличностното взаимодействие в 

сексуалната двойка. Връзка между сексуалните симптоми при мъжа и при жената. 

2061. Класификация на сексуалните проблеми според МКБ 10 и класификацията на 

ISSM 

2062. Основни предпоставки за разбиране сексуалното функциониране при мъжа 

2063. Консултиране при еректилна дисфункция. Клинични картини, причини, 

патогенеза и развитие на еректилната дисфункция.  

2064. Терапевтични възможности при справяне с еректилната дисфункция. 

Медикаментозна терапия, двойкова терапия, индивидуална психотерапия. 

Холистичен консултативен подход и възможности за взаимодействие с други 

специалисти при ЕД 

2065. Консултиране при ускорена еякулация 

2066. Консултиране при най-честите проблеми в женската сексуалност. Разлики 

между мъжката и женската сексуалност. Модели за разбиране на женската 

сексуалност 

2067. Консултиране при потиснато сексуално желание 

2068. Консултиране при проблеми в еротичната възбуда 

2069. Консултиране при аноргазмия 

2070. Консултиране при вагинизъм и диспареуния 
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2071. Консултиране при проблеми в сексуалното взаимодействие между партньорите 

в сексуалната двойка 

2072. Консултиране при проблеми в сексуалната идентичност и сексуалната 

ориентация 

2073. Консултиране при сексуално насилие и малтретиране. 
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7. ЛИТЕРАТУРА: 

«СЕКСОЛОГИЯ И СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ» , Румен Бостанджиев, изд. «Знание», 

2000г. София 

«Практическа сексология», Румен Бостанджиев, изд. «Знание», София 2000. 

«Сексуалност и здраве», Румен Бостанджиев,  изд. «Сиела», София, 1998г. 

 

8. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Студентите, завършили този курс ще имат компетентността да разговарят със 

своите пациенти по въпросите на сексуалния живот като при това ще могат да 

идентифицират и разбират заявените проблеми в тази област. Въз основа на това те 

ще имат компетентност да оказват адекватна консултативна помощ и да насочват 

пациентите за допълнителни изследвания и терапия, когато това е необходимо. 
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