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БАЗИСЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН КУРИКУЛУМ ПО ПСИХИАТРИЯ 

 

I. ПОСЛАНИЕ ОТ СВЕТОВНАТА 
ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ 

 
 От основаването си през 1950 г., Световната Психиатрична Асоциация 
(СПА) претъпя колосален растеж. Днес СПА обхваща 120 членове-асоциации, 
представляващи 104 страни в целия свят. Освен това бяха създадени 56 научни 
секции. През целия този период СПА е дълбоко ангажирана с проучвания, 
обучение и образование, в това число и грижи за пациента. Освен това СПА има 
за свой приоритет разпространяването на знанията и уменията, необходими за 
работа в областта на психичното здраве като цяло. Общоизвестно е, че 
обучението и образованието създават особено значими връзки между 
творчеството и новото познание, чрез разпространяването и прилагането на 
резултатите от изследователската работа и проучванията в процеса на обучение 
и образование. Ключов модел на работата е напредъкът в лечението и грижите 
за пациента. Мадридската декларация на СПА подчертава, че “задължение на 
психиатрите е да са въвлечени в психиатричното развитие на специалността 
и да разпространяват новите знания към другите. Психиатрите, обучени в 
научни изследвания, следва да търсят прогреса на научните постижения в 
психиатрията” и “психиатрите обслужват пациентите, чрез осигуряване на 
най-добрата възможна терапия, в съответствие с научните познания и 
етичните принципи. Психиатрите следва да използват минимално 
рестриктивни за свободата на пациента терапевтични интервенции и да 
търсят съвет в областите, в които нямат достатъчна компетентност.” 
 В същия контекст и по същото време СПА реши да фокусира усилията си 
върху подобряване на базисното образование в психиатрията, т.е. обучението по 
обща психиатрия. Тези усилия на СПА са насочени към целия свят, особено 
сред развиващите се нации. Този образователен проект е продължение на 
предходните усилия на СПА по “Базисен курикулум по психиатрия за студенти 
по медицина”, който беше създаден съвместно със Световната Федерация за 
Медицинско Образование. Този базисен курикулум беше въведен в много 
медицински факултети по света. Идеята е да се подпомогне образованието в 
целия свят и в същото време да бъдат съобразени реалностите и различията, 
които съществуват в различни региони на света и различията на културалния 
контекст. Световният процес на глобализация и огромното нарастване на новите 
знания, които заемат място в полето на психиатрията през последните 2-3 
десетилетия направиха усилията на СПА не утопична мечта, а действителна 
необходимост. Затова ние гордо въвеждаме образователните резултати на 
Институционалната програма на СПА по “Базисния образователен курикулум 
по психиатрия”. Надяваме се, че ще Ви хареса, а Вашата помощ по въвеждането 
и разпространяването на този нов подход в целия свят ще бъде оценена високо. 
 
С уважение, 
Professor Juan J. López-Ibor, Jr. 
Президент 
Professor Ahmed Okasha 
Избран президент, Световна Психиатрична Асоциация 
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БАЗИСЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН КУРИКУЛУМ ПО ПСИХИАТРИЯ 

 

II. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 През последните 2-3 десетилетия развитието на психиатрията нарасна 
със скорост, която не беше позната в миналото. Прогресът в невронауките като 
пример, наред с невроизобразителните техники и откриването на нови 
психофармакологични медикаменти; новите перспективи в полето на 
генетиката; реконцептуализацията на психотерапевтичните теории и подходи; 
новите хоризонти в културално адаптираните методи на интервенция; по-
доброто разбиране на психосоциалните феномени и третирането им; 
създаването на ориентирани към организациите потребители; изразеният 
приоритет и акцент върху етиката, правата на пациента в широк смисъл и 
другите нови значими научни аспекти на прогреса дадоха нови перспективи и 
надежди по отношение на диагнозата, лечението и превенцията на 
психиатричните разстройства и състояния. Въпреки ентусиазма и оптимизма, 
които понастоящем преобладават в психиатрията, все още има някои 
предизвикателства. Сред тях е как да се намери подходящ път за интегриране на 
това богатство от научни познания и информацията в студентския и 
следдипломния курикулум по психиатрия. Същевременно с този нов растеж и 
предизвикателства към образованието, следва да се разгледат и други проблеми, 
като специфичните затруднения, които се срещат от някои образователни 
програми в целия свят. Някои програми, основно в развиващите се нации, могат 
да се сблъскат с тези предизвикателства. В тези образователни програми, 
образователните ресурси, наличието на образователни пособия и инструменти, 
достъпът до компютри и библиотеки, достъпността на продължителността на 
образованието, както и другите сходни фактори улесняват модифицирането и 
адаптирането на курикулума, които се обуславят и от новите познания в тази 
област. Обаче в други програми по психиатрия, основно в развиващите се 
страни, курикулумът остава твърде трудно достижим. Освен това ресурсите, 
необходими за подобряване на ситуацията, не са достатъчни. Все още в някои 
други страни “чиракуването” е основен модел за обучение по психиатрия, както 
на студентско, така и на следдипломно ниво. В този смисъл е и идеята за 
осигуряване на базисен образователен курикулум по психиатрия, разработен в 
структурата на СПА. Никоя друга професионална организация не би могла да 
осигури образователно ръководство в тази област в целия свят. Освен това СПА 
доказа своята съпричастност, опит и квалификация с изграждането на “Базисен 
курикулум по психиатрия за студенти по медицина” в сътрудничество със 
Световната Федерация по Медицинско Образование. СПА показа голяма сила, 
растеж и приоритет в областта на психиатричното образование през последните 
две десетилетия. Затова този образователен проект беше стартиран от СПА с 
целта да се изгради “Базисен образователен курикулум за специалност 
психиатрия”. От началото на този проект беше ясно, че целта не е да се въведе 
курикулума на развитите страни в другите части на света. По-скоро идеята беше 
да се сподели квалификацията и опита в образованието с поддържане на 
чувствителността и познаването на другите региони в света. Този принцип се 
запази през развитието на този образователен проект и по този начин целта му 
беше изцяло постигната чрез неговите резултати. 
В този смисъл нашата главна образователна цел беше да изградим базисните 
елементи на обучението по специалността психиатрия за да осигурим високо 
качество на психиатричните служби чрез създаването на компетентни 
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психиатри във всички области на света. Несъмнено тази цел е твърде 
идеалистична, но не и утопична. Ориентацията към групите потребители и 
групите от застъпници изискват по-добри психиатрични служби. 
Също така професията обръща внимание и на етичните принципи и правата на 
пациента както никога преди в историята на нашата област. Освен това 
глобализацията обхваща всички сектори на обществото, вкл. и душевното 
здраве и грижи. Затова въвеждането на елементите, които са необходими за 
базисния образователен курикулум по психиатрия с фокус върху знанията, 
уменията, нагласите, типа клинични реакции и оценъчните компоненти е 
навременно, есенциално и нужно. Ние осъзнаваме в голяма степен, че 
психиатричното образование е процес, който обхваща студентското и 
следдипломното образование, сертифицирането и поддържането на 
сертификацията. От друга страна, СПА е горда да въведе този образователен 
проект на най-добрите експерти в обучението от всички части на света – 
обхващайки различни школи на мислене, квалификация, опит и умения, обаче с 
базисното научно валидизиране, високите етични стандарти и доказания принос 
на водещите постижения в областта. Различните секции на този образователен 
проект ще предоставят на преподаващият лекар, обучаваният лекар и на 
пациента нови идеи, модели, перспективи и преди всичко стимул за постигане 
на образователно майсторство в техните професионални усилия. Това бяха 
нашите очаквания относно този образователен проект. В този смисъл успехът на 
усилията ще се измери със степента, с която нашите очаквания ще бъдат 
удовлетворени. 
 
Надзорен комитет: 
 
Professor Juan J. López-Ibor Jr. 
Председател 
Professor Ahmed Okasha 
Съпредседател 
Professor Pedro Ruiz 
Изпълнителен директор 
Professor Cornelius Katona 
Член 
Professor Felice Lieh Mak 
Член 

 
 

III. БАЗИСЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
КУРИКУЛУМ ПО  ПСИХИАТРИЯ 

 
 Базисният образователен курикулум  по психиатрия обхваща два 
образователни компонента – ДИДАКТИЧЕН КУРИКУЛУМ и ДИДАКТИЧНИ/КЛИНИЧНИ 
РОТАЦИИ. Всеки от тях е бил разработен от два комитета, съставени от 
консултанти по обучението, назначени за тази цел. Всеки комитет свика свое 
събрание в Мадрид, Испания на 10.04.2001 и 10.05.2001 г. Резултатът от 
работата на всеки от тези два комитета беше представен и рецензиран от цялата 
група на консултантите по обучението, които участваха в този проект. Освен 
това продуктът беше изпратен на членовете на Изпълнителния комитет на СПА, 
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на членовете на Ндзорния съвет, на групата на специалните консултантни по 
обучението, на групата на съветниците по обучението и на други 
професионалисти. Описанието на двата компонента на курикулума е 
окончателен продукт на тези процедури. 
 
 
– Professor Wolfgang Gaebel (Председател) (Германия) 
– Professor Julio Arboleda-Flores (Канада) 
– Professor Julio Bobes (Испания) 
– Professor Jean Garrabé (Франция) 
– Professor Gerardo Heinze (Мексико) 
– Professor Carmen Leal (Испания) 
– Professor Maria-Inés López-Ibor (Испания) 
– Professor Juan E. Mezzich (САЩ) 
– Professor Driss Moussaoui (Мароко) 
– Professor Amelia Musacchio (Аржентина) 
– Професорите Juan J. López-Ibor Jr., Ahmed Okasha и Pedro Ruiz огледаха 
работата на комитета и улесниха процеса на изграждането му 
 
Препоръки 
 
I. Базисни науки 

 
– Човешки растеж и развитие 
– Поведенчески и социални науки 
– Генетика 
– Невронауки 
– Психофармакология 
 
II. Диагностична оценка 
 
A. Базисни познания (семиология и класификация на психиатричните 
разстройства и състояния): 
– Психопатология 
– Детска и юношеска  
– Гериатрична психопатология 
– Спешна психиатрия 
 
B. Базисни компонентни (знания, умения и нагласи) 
– Умения за общуване 
– Умения за интервюиране на пациента 
– Диагностични инструменти и умения (напр. физикално изследване, 
лабораторни тестове, невроизобразителни техники и др.) 
– Умения за застъпничество за пациента и грижи за семейството 
– Културална сензитивност (нагласи) 
– Умения за свързаност с други специалности 
(консултативна и лиезон психиатрия) 
 
III. Етиопатогенеза 
– Фамилна генетика и рискови фактори 
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– Растеж и развитие 
– Поведенчески, социални и културални рискови фактори 
– Невронауки и биологични рискови фактори 
– Фактори на средата (напр. насилие) 
– Подкрепа спрямо изолация и дискриминация и рискови фактори 
 
IV. Терапевтика 
– Комуникации у обучение на пациента 
– Развиване на подходящи нагласи 
(напр. полова, културална и семейна чувствителност) 
- Соматични лечения 
– Психофармакотерапия 
– Други (напр. ЕКТ и др.) 
– Психотерапии (компетентност в психотерапии, основани на доказателства) 
– Рехабилитация и познаване на ресурсите 
– Спешна и кризисна интервенция 
– Социална и обществена психиатрия и подходи за подобряване на психичното 
здраве 
– Фамилна динамика и психообучение 
– Консултативна и лиезон психиатрия – умения и техники 
 
V. Прогноза 
– Краткосрочна и дългосрочна прогноза и протичане 
– Предикция на изхода 
 
VI. Превенция и промоция на психичното здраве 
– Подкрепа на здравословното поведение 
– Промоция на уважение и равноправие на жените 
– Промоция на обучение в психично здраве 
– Първична, вторична и третична превенция - интервенции 

 
VII. Общи аспекти 
– Информатика и управление на познанията (напр. интернет) 
– Умения на обучителите 
– Методология на обучението 
– Методология на научните изследвания и статистика 
– Медицина/психиатрия, основана на доказателствата 
– Епидемиологични показатели (напр. болестност) 
– Полова сензитивност 
– Културална психиатрия 
– Религия и духовност 
– История на психиатрията 
– Философия 
– Управление на развитието 
– Административна психиатрия (напр. социоикономически показатели) 
– Политика за осигуряване на лечение на психично болните 
– Етика, законови аспекти (харта на правата на пациента), законодателство за 
психичното здраве, основано на местните нужди 
– Съдебна психиатрия 
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– Политическо застъпничество за подобряване на грижите за психично 
болните 
 
 

ДИДАКТИЧНИ/КЛИНИЧНИ РОТАЦИИ 
 
 
Комитетът, който изгради базисните елементи на дидактичните/клинични 
ротации, беше съставен от следните членове: 
– Professor Alfredo Calcedo Barba (Председател) (Испания) 
– Professor Fuad T. Antun (Ливан) 
– Professor Edgard J. Belfort (Венецуела) 
– Professor George Christodoulou (Гърция) 
– Professor Saida Douki (Тунис) 
– Professor Rodolfo D. Fahrer (Аржентина) 
– Professor Arthur M. Freeman (САЩ) 
– Professor Heinz Katschnig (Австрия) 
– Professor Tomás Palomo (Испания) 
– Professor Jerónimo Saíz (Испания) 
– Professor Samuel Tyano (Израел) 
– Professors Juan J. López-Ibor, Jr., Ahmed Okasha и Pedro Ruiz прегледаха 
работата на тази група, за да подпомогнат процеса. 
 
 

I. Общи положения 
 
- всички дидактични/клинични ротации следва да започнат след 

дипломиране от висше медицинско заведение като лекар 
- ротациите по обща психиатрия покриват всички възрастови групи в 

жизнения цикъл 
- дидактичните/клинични ротации, завършени след медицинското 

образование и преди началото на обучението по психиатрия, могат да 
бъдат приети като обучителни програми за специалността по психаитрия, 
но те следва да бъдат акредитирани от висшето медицинско учебно 
заведение 

- минимумът от обучение за придобиване на специалност по психиатрия 
се приема три години  

- поради развитието на общата психиатрия следва да се осигури 
възможност за  последващо следдипломно обучение/профилна 
специализация в определени области (напр. съдебна психиатрия, 
психиатрия на зависимостите, детско-юношеска психиатрия, 
геронтопсихиатрия и др.). Всички профилни специализации следва да 
започват след дипломирането по специалност психиатрия. Някои страни 
могат да си позволят различни периоди на обучение по обща психиатрия 
(напр. 48 месеца). Дидактичните/клинични ротации следва да се приемат 
като работа на пълен работен ден. 

 
 
 
II. Базисни клинични ротации  
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- минимум 6 месеца в неврология или кабинет на общопрактикуващ лекар 
- минимум 18 месеца обща психиатрия, които включват стационар, дневен 

стационар, дневен център, рехабилитационни и извънболнични служби. 
Тези ротации могат да включват пациенти в активна, детска, юношеска и 
трета възраст. 

- Минимум 6 месеца допълнителни ротации. Те включват 3 месеца в 
консултативна и лиезон психиатрия и три месеца в обществено базирана 
психиатрия 

 
III. Базирани на представяне дидактични/клинични ротации 
 
- спешна психиатрия 
- алкохол, зависимост от наркотични вещества и двойно диагностицирани 

разстройства и състояния 
- рехабилитационна психиатрия 
- съдебна психиатрия 
- умствена изостаналост/обучителни затруднения 
- тези спциализирани дидактично/клинични ротации могат да се 

предложат в минимум два месеца, а при възможност да се предлагат 
пълни ротации 

 
 

БАЗИСЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН КУРИКУЛУМ 
ПО ПСИХИАТРИЯ – Минимален брой на 
предлаганите семинарни области, 
продължителност и година на преподаване 

 
СЕМИНАРИ БРОЙ ЧАСОВЕ ГОДИНА/НИВО 
1. Оценка на пациента 
(преглед) 

14 - 16 1-ва 

2. Растеж и развитие 4 – 6 1-ва 
3. Умствено и 
обучително изоставане 

4 – 6 2-ра, 3-та 

4. Детска и юношеска 
психиатрия 

8 – 10 2-ра, 3-та 

5. Кризисна интервенция 4 – 6 1-ва 
6. Спешна психиатрия 4 – 6 1-ва 
7. Диагностични 
инструменти 

4 – 6 1-ва, 2-ра 

8. Психопатология Над 20 ч. 1-ва, 2-ра, 3-та 
9. Психофармакология Над 20 ч. 1-ва, 2-ра, 3-та 
10. Токсикология 4 – 6 1-ва, 2-ра 
11. Соматични терапии 4 - 6 1-ва 
12. Неврология 
/невропсихиатрия 

14 - 16 1-ва, 2-ра, 3-та 

13. Мозъчни 
изобразителни техники 

4 - 6 2-ра, 3-та 
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14. Психотерапии Над 20 1-ва, 2-ра, 3-та 
15. Фамилно обучение и 
терапия 

4 - 6 2-ра, 3-та 

16. Групова терапия 4 - 6  2-ра 
17. Консултативна и 
психосоматична 
психиатрия 

10 - 12 2-ра, 3-та 

18. Зависимости 10 - 12 1-ва, 2-ра, 3-та 
19. Алкохолизъм 8 - 10 1-ва, 2-ра, 3-та 
20. Геронтопсихиатрия 6 - 8 1-ва, 2-ра, 3-та 
21. Съдебна психиатрия 6 - 8  3-та 
22. Етика, стигма и 
деонтология 

4 - 6 1-ва, 2-ра, 3-та 

23. Психиатрична 
епидемиология 

4 - 6 2-ра 

24. Социална психиатрия 4 - 6 2-ра, 3-та 
25. Психиатрична 
рехабилитация 

4 - 6 2-ра, 3-та 

26. Административна 
психиатрия 

4 - 6 3-та 

27. Културална 
психиатрия 

6 - 8  2-ра, 3-та 

28. Сексология 4 - 6 1-ва 
29. История на 
психиатрията 

4 - 6 2-ра 

30. Невронауки Над 20 1-ва, 2-ра, 3-та 
31. Обучение в научни 
изследвания 

4 - 6 2-ра, 3-та 

32. Умения за общуване 10 - 12 1-ва 
33. Информация 
/интернет/ 

2 - 4 3-та 

34. Психиатрична 
превенция 

4 - 6 2-ра, 3-та 

35. Частна практика 4 - 6 3-та 
 
 
 

IV. БАЗИСЕН КУРИКУЛУМ – 
ОЦЕНЪЧЕН КОМПОНЕНТ 

 
 Оценъчният компонент на курикулума е разработен от Комитета на 
консултантите по образованието, назначен за тази цел. Този комитет разработи 
темата по време на двудневен семинар през октомври 2001 г. Резултатите от 
тяхната работа се представи и рецензира от цялата група на консултантите по 
образоването, които участваха в тази среща. Освен това финалният продукт на 
този комитет беше разпространен за по-нататъшно изследване сред членовете 
на Изпълнителния комитет на СПА, членовете на Надзорния комитет на СПА, 
групата от специални консултанти по образованието, групата от съветници по 
образованието и на психиатричната общност като цяло. Описанието на 
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оценъчния компонент на базисното образование, описан тук, е крайният 
резултат от тези усилия. Комитетът, който изгради оценъчният компонент на 
базисния курикулум се състои от следните членове: 
 
– Professor Felice Lieh Mak (Председател) (Китай) 
– Professor Shakir Ansari (Англия) 
– Professor Harold I. Eist (САЩ) 
– Professor Christian Haasen (Германия) 
– Professor Ruben Hernández (Венецуела) 
– Professor F. Gerard Moeller (САЩ) 
– Professor Roger Montenegro (Аржентина) 
– Professor Tarek Okasha (Египет) 
– Professor Herman M. Van Pragg (Нидерландия) 
– Professor Norman Sartorius (Швейцария) 
– Professors Juan J. López-Ibor, Jr., Ahmed Okasha и Pedro Ruiz, които 
подпомогнаха работата на този комитет. 
 
 Осигуряването на доброкачествена супервизия ??? (консултиране, 
наставничество?) е съществен елемент от психиатричното обучение. 
Супервизията има както клинични, така и обучителни функции и осигурява 
възможност за разглеждане на клинични случаи, управление на кариерата, 
критична оценка на научната литература, както и преподаване и планиране. 
Необходимо е да има заделено редовно и защитено време, което следва да има 
ясни и предварително планирани обучителни цели, свързани с потребностите на 
обучавания.  Уменията за супервизия включват способността да се установяват 
и спазват стандарти, да се дава конструктивна обратна връзка, да се уважава 
автономността на обучавания като зряла личност, да осигури менторство и да се 
защитават обучаваните, които са супервизирани. 

 
I. Общи положения 
 
- оценката при включването в обучението следва да се фокусира върху 
мотивацията и емпатията 
- оценката на изхода следва да е фокусирана върху знанията, грижите за 
пациента, уменията за общуване, професионализма и емпатичното развитие 
- процесът на оценка следва да е интегрално свързан с целите по време на 
обучението 
- когато е възможно, следва да се използват инструменти за оценка като 
например целево структуриран клиничен изпит (ЦСКИ), написан или 
компютъризиран вариант на тест с множествени отговори (ТМО), устен 
изпит с карта за припомняне (ИКП), описания на клинични случаи и др. 
- самооценъчните методи са твърде полезни като част от оценъчния процес 
- процесът на оценка следва да съобрази културалните и регионални фактори 
- местните психиатрични общности могат да бъдат част от процеса на 
оценка 
 
II. Компоненти на оценката 
 
- оценката на специализантите за програмата и обучението да се използва 

за подобряване на обучението 
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- оценката от екзаминаторите на специализантите да се използва за 
подобряване на преподаването и факултета 

- оценката от специализантите и факултета да се използва за подобряване 
на програмата 

- оценка на програмата от външни акредитиращи агенции 
- оценките следва да се извършват индивидуално и анонимно, в групов 

формат и да бъдат използвани за подобряване на програмата 
- оценката на материала за преподаване и пособията следва да бъде 

рутинна 
- ролята на индивидуалния супервизор (консултант? наставник?) в процеса 

на оценка е съществена в постигането покриване на необходимите 
натрупаните данни за оценка, основани на целите на обучението 

- устните и писмени оценки следва да се извършват два пъти годишно за 
да се определи нивото на прогреса в обучението и качеството на 
курикулума 

- книгите с клинични случаи са интегрална част от процеса на оценка 
- квалификационният изпит следва да включва писмен компонент за 

оценка на знанията и устен компонент за оценка на способностите и 
уменията за комуникация и интервюиране 

 
III. Фокус на оценката 
 
А. Местен курикулум 
 
- следва да бъде съвместим с документите на Световната Психиатрична 
Асоциация 
- следва да обхваща клиничната психиатрия 
- предприемането на клинична оценка 
-  да допринася за мултипрофесионално водене на случай 
- да бъде автономна и етична професионална практика 
- да включва мениджмънт и лидерство 
- да включва научни проучвания, информатика и мениджмънт на знанията 
- следва да има видима (и валидизирана отвън) местна значимост 
- следва да бъде културално чувствителна 
- следва да е достъпна в местните обучителни служби 
- следва да има ясни и достъпни цели на обучението 
-следва да бъде надлежно рецензирана и ревизирана 
 
Б. Обучителна програма 
 
- следва да произхожда от практиката, основана на доказателства 
-  следва да зачита автономията на преподавателите 
- следва да включва обратна връзка от обучаваните и да се променя в 

зависимост от нея 
- следва да включва посещения по места на смени 
- да има ясни критерии за оценка 
- да бъде независима от местната схема (напр. доставена от национално 

обучително тяло) 
- да включва представителство на специализантите 
- да осигурява баланс между службите и обучителните потребности 
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- да осигурява участие на специализантите в планиране на обучението 
- да осигурява наличност на формално обучение, съответно на местния 

курикулум 
- клиничен опит, съответен на местния курикулум 
- супервизия  
- менторство (наставничество) 
- съветване по кариерата 
- да осигурява на специализантите (обучаваните) възможност за 

изразяване на загриженост по: 
- качеството на обучението 
- експлоатация 
- грубо отношение 
- сексуална злоупотреба 
- неравни възможности 
- да се осигурят механизми за форсирано подобрение на програмата и 

прекратяване на лошото обучение 
 
В. Индивидуалният специализант 
 
- следва да има осигурени както формативни (редовни и документирани 
конструктивни обратни връзки), така и сумативни оценкти (изпити) 
- следва да има книжка на специализанта, в която да се документират 
диапазона от опита му и супервизията (консултирането, наставничеството) 
- следва да постави акцент върху компетентността (съответни умения и 
нагласи) 
- следва да има явни и релевантни стандарти (където е възможно с критерии, 
а не чрез рецензиране между равни) 
- следва да бъде искрен и коректен и да бъде възприеман от другите 
специализанти по този начин 
- следва да бъде валидизиран отвън 
- следва да използва диапазона от оценъчни методи (вкл. изпит), подходящи 
за оценяване на умения/компетентност и да има категорична връзка с 
курикулума, както и надеждност и валидност 
 
IV. Допълнителни елементи 
 
- периодично предлагане на курсове, насочени към обучителите/факултета 
- въвеждане на компютрите в обучитления процес 
- факултетът следва да има добре изграден минимум от образователни 

квалификации 
- съответните физикални съоръжения са съществени компонентни на 

образователния и обучителен процес 
 
СПА може да играе постоянна и значима роля в оценката на обучителния 
процес на програмите за специалност по психиатрия (т.е. провеждане на 
писмени изпити, дидактични курсове за факултета, участие в оценката и 
валидизиране на програмите и др.) 
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V. СТРУКТУРА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ 
ТЕЛА НА СПА    

 
    
– President: Prof. Juan J. Lopez Ibor Jr., (Испания) 
– President Elect (Вицепрезидент): Prof. Ahmed Okasha(Египет) 
– Secretary General: Prof. Juan E. Mezzich (САЩ) 
– Secretary for Finance: Prof Marianne C. Kastrup (Дания) 
– Secretary for Meetings: Prof. Driss Moussaoui (Мароко) 
– Secretary for Education: Prof. Roger Montenegro (Аржентина) 
– Secretary for Publications: Prof. Mario Maj (Италия) 
– Secretary for Sections: Prof. George N. Christodoulou (Гърция) 
 

 
VI. БАЗИСЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
КУРИКУЛУМ - СТРУКТУРА НА 
ПРОГРАМАТА И ЧЛЕНСТВО 

 
УПРАВИТЕЛЕН КОМИТЕТ 
 
– Professor Juan J. López-Ibor, Jr. (Председател, Испания) 
– Professor Ahmed Okasha (Съпредседател, Египет) 
– Professor Pedro Ruiz (Изпълнителен директор, САЩ) 
– Professor Cornelius Katona (Великобритания) 
– Professor Felice Lieh Mak (Китай) 
 
СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
– Professor Peter Berner (Франция) 
– Professor Jorge A. Costa e Silva (Бразилия) 
– Professor Michael G. Gelder (Великобритания) 
– Professor Pierre Pichot (Франция) 
– Professor Benedetto Saraceno (Швейцария) 
– Professor Norman Sartorius (Швейцария) 
– Professor Costas Stefanis (Гърция) 
 
КОНСУЛТАНТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
– Professor Carlo A. Altamura (Италия) 
– Professor David Ames (Австралия) 
– Professor Shakir Shyam Ansari (Великобритания) 
– Professor Fuad T. Antun (Ливан) 
– Professor Julio Arboleda-Flores (Канада) 
– Professor Edgard J. Belfort (Венецуела) 
– Professor Julio Bobes (Испания) 
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– Professor Alfredo Calcedo Barba (Испания) 
– Professor Robert Cancro (САЩ) 
– Professor José L. Carrasco (Испания) 
– Professor Edmund Chiu (Австралия) 
– Professor George Christodoulou (Гърция) 
– Professor John Cox (Великобритания) 
– Professor Eduardo Cuenca (Испания) 
– Professor Saida Douki (Тунис) 
– Professor Michael H. Ebert (САЩ) 
– Professor Harold I. Eist (САЩ) 
– Professor Rodolfo D. Fahrer (Аржентина) 
– Professor Edward F. Foulks (САЩ) 
– Professor Arthur M. Freeman (САЩ) 
– Professor Janos Furedi (Унгария) 
– Professor Pierre M. Furlan (Италия) 
– Professor Wolfgang Gaebel (Германия) 
– Professor Jean Garrabé (Франция) 
– Professor José Giner (Испания) 
– Professor David Goldberg (Великобритания) 
– Professor M. Gomez Beneyto (Испания) 
– Professor Robert W. Guynn (САЩ) 
– Professor Christian Haasen (Германия) 
– Professor Gerardo Heinze (Мексико) 
– Professor Ruben Hernández (Венецуела) 
– Professor Cyril Höschl (Чехия) 
– Professor Fritz Hohagen (Германия) 
– Professor Povl Munk Jorgensen (Дания) 
– Professor Mariane Kastrup (Дания) 
– Professor Heinz Katschnig (Австрия) 
– Professor Carmen Leal (Испания) 
– Professor Maria Inés López-Ibor (Испания) 
– Professor Mario Maj (Италия) 
– Professor Juan E. Mezzich (САЩ) 
– Professor F. Gerard Moeller (САЩ) 
– Professor Anu A. Matorin (САЩ) 
– Professor Roger Montenegro (Аржентина) 
– Professor Srinivasa R. Murthy (Индия) 
– Professor Amelia Musacchio (Аржентина) 
– Professor Driss Moussaoui (Мароко) 
– Professor Yoshibumi Nakane (Япония) 
– Professor Tarek Okasha (Египет) 
– Professor Tomás Palomo (Испания) 
– Professor Darrel A. Regier (САЩ) 
– Professor Zoltan Rihmer (Унгария) 
– Professor Jerónimo Saíz (Испания) 
– Professor Shridhar D. Sharma (Индия) 
– Professor Constantine R. Soldatos (Гърция) 
– Professor Eliot Sorel (САЩ) 
– Professor Donna E. Stewart (Канада) 
– Professor John A. Talbott (САЩ) 
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– Professor Allan Tasman (САЩ) 
– Professor Francisco Torres (Испания) 
– Professor Samuel Tyano (Израел) 
– Professor Herman M. Van Pragg (Нидерландия) 
– Professor Daniel K. Winstead (САЩ) 
 
СЪВЕТНИЦИ ПО БРАЗОВАНИЕТО 
 
– Professor Werner Pankratz (Зона 1 СПА, Канада) 
– Professor Harold I. Eist (Зона 2 СПА, САЩ) 
– Professor Carlos Berganza (Зона 3 СПА, Гватемала) 
– Professor Antonio Pacheco (Зона 4 СПА, Венецуела) 
– Professor Miguel R. Jorge (Зона 5 СПА, Бразилия) 
– Professor Brian Martindale (Зона 6 СПА, Великобритания) 
– Professor Kari Pylkakänen (Зона 7 СПА, Финландия) 
– Professor Salvador Cervera (Зона 8 СПА, Испания) 
– Professor Petr Smolik (Зона 9 СПА, Чехия) 
– Professor Valery K. Krasnov (Зона 10 СПА, Русия) 
– Professor Said Abdel Azim (Зона 11 СПА, Египет) 
– Professor Fuad T. Antun (Зона 12 СПА, Ливан) 
– Professor Michael O. Olatawura (Зона 13 СПА, Нигерия) 
– Professor Clifford W. Allwood (Зона 14 СПА, Южна Африка) 
– Professor Ijaz Haider (Зона 15 СПА, Пакистан) 
– Professor Parameshvara Deva (Зона 16 СПА, Малайзия) 
– Professor Jiro Suzuki (Зона 17 СПА, Япония) 
– Professor Noel M. Wilton (Зона 18 СПА, Австралия) 

 
 

VII. ИСТОРИЧЕСКИ И 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ НА 
СПА  

 
Световната психиатрична асоциация (СПА) е основана през 1960 г., като 

нейният първи президент е бил проф. Jean Delay (1950-57). Събитията в 
развитието в областта на здравето/душевното здраве след края на Втората 
световна война доведе до търсене на решения на международно, ако не и на 
глобално равнище. В този период СЗО публикува Шестата ревизия на 
международната класификация на болестите (МКБ-6), която включваше за 
първи път секция, посветена на психичните разстройства. Освен това 
необходимостта от научен обмен в целия свят стана реалност. Областта бързо се 
разшири и промени през този период. Напредъкът в диагностичната 
класификация, психотерапевтичните лечебни модалности, 
психофармакологичните подходи, пълното разпознаване на взаимовръзката 
мозък-душа и новите лечебни приложения на социокултуралните фактори 
доведе до нова концептуализация на разбирането на психичните разстройства, 
както и тяхното лечение и превенция. 

 16



БАЗИСЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН КУРИКУЛУМ ПО ПСИХИАТРИЯ 

Необходимостта от близко международно сътрудничество през този 
период стана съвсем явна. По това време визията и лидерството на професията 
също беше изградено. Така беше организирана серия от световни конгреси на 
СПА (1957, 1959, 1961 и след това). В началото на 1960-те години различните 
школи на мислене и професионални идеологии се обединиха под егидата на 
СПА. През 1970-те години професията осъзна  и прояви загриженост за правата 
на пациента и човешките права като цяло. СПА отговори съответно на тези 
нужди и през 1977 г. формулира Хавайската декларация по Етичните насоки в 
психиатричната практика; тази декларация беше одобрена по-късно във Виена. 
Впоследствие беше подготвена нова и обогатена декларация по Етичните 
стандарти за психиатричната практика, одобрена през 1996 в Мадрид и 
разширена през 1999 в Хамбург. В края на 1980-те и началото на 1990-те 
психиатрията започна да фокусира вниманието си върху постоянно 
разширяващото се поле на обучението. Поемайки лидерската роля в това 
отношение, СПА създаде серия от обучителни програми, а чрез Обучителният 
координационен център се изгради Обучителната свързваща  мрежа, което 
позволява получаването на кредити за продължителна квалификация по време 
на конгресите на СПА. 

В този ред на събития СПА стартира серия от инициативи, които са 
особено значими за областта на обучението. Например СПА спонсорира 
журнала "Световна психиатрия" (“World Psychiatry”), разработи серии от 
публикации фокусирани върху "доказателствата и опита в психиатрията" и 
друга серия "образите в психиатрията".  

Освен това Научните секции на СПА, Комитетите по стандартите и 
Окончателните документи на световните конгреси и регионалните срещи 
разработиха серии от книги, журнали и други научни публикации. От друга 
страна СПА публикува "Базисен курикулум в психиатрията за студенти по 
медицина". Тази образователна публикация на умелите професори M. Gelder  и 
Felice Lieh Mak осигуриха на международната общност базисните познания, 
умения и нагласи, необходими за обучението на студентите по психиатрия. 
Освен това той предлага и добра възможност за общопрактикуващите лекари да 
усвоят основите на психиатрията и да разберат как да диагностицират и лекуват 
психичните разстройства и състояния. 

В този исторически и образователен контекст е и концептуализирането, 
оформянето и разработването на Институционалната програма на СПА  
"Базисен Образователен Курикулум за Специалност Психиатрия". 

Основният образователен курикулум за психиатрия осигурява 
предимствата, където е възможно, на концепциите на модерната теория на 
образованието за базисна компетентност, реалистични и модерни цели на 
обучението и проблем-базираното обучение. 

Освен това друга интегрална цел на този базисен образователен 
курикулум за специалността психиатрия е концепцията за пожизнено обучение 
и невидимата връзка между образованието и продължителното професионално 
развитие. 
 
 

VIII. ИНСТИТУЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА ПО БАЗИСЕН 
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ОБРАЗОВАТЕЛЕН КУРИКУЛУМ ЗА 
СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХИАТРИЯ 

 
Идеята за базисен образователен курикулум по психиатрия беше 

създадена от постоянния комитет по образованието на СПА през 1977 от проф. 
Pedro Ruiz. Публикуваният наскоро Базисен курикулум за студенти по 
медицина определено послужи за стимул в това направление. Оперативният 
комитет на СПА по образованието бързо прегърна тази идея и я формулира. 
Този комитет по това време беше изграден от проф. Roger Montenegro 
(Председател) (Аржентина), Проф. David Goldberg (Англия), Проф. Srinivasa 
Murthy (Индия), Проф. Pedro Ruiz (САЩ), Проф. Constantin R. Soldatos 
(Гърция), и Проф. Samuel Tyano (Израел). Комитетът, ръководен от проф. Pedro 
Ruiz, беше задължен да разработи въпросник, който може да бъде използван за 
изясняване на международната област относно образователните данни за 
специализацията по психиатрия в следдипломното образование. Този въпросник 
беше създаден, рецензиран и одобрен от оперативния комитет на СПА през 
1988. През август 1999 проф. Pedro Ruiz проведе работна среща по 
"Разработване на международен курикулум за следдипломно обучение по обща 
психиатрия" по време на XI Световен психиатричен конгрес в Хамбург, 
Германия. Идеята беше да се тестира областта за нейната готовност за такива 
усилия в образованието. Несъмнено тази среща беше добре посетена и 
дискусията, която беше проведена, потвърди значимостта и нуждата от такъв 
проект в областта на психиатрията като цяло. През декември 1999 г. проф. Roger 
Montenegro от името на постоянния комитет по образование на СПА представи 
на изпълнителния комитет на СПА предложение за стартиране на образователен 
проект, целящ изграждането на "Базисен образователен курикулум по 
психиатрия". Това предложение беше еднозначно одобрено от изпълнителния 
комитет по това време. Впоследствие Надзорният комитет на СПА беше 
назначен за координиране на тази международна образователна програма, а 
проф. Pedro Ruiz беше назначен за изпълнителен директор на програмата. През 
2000 г. Надзорният комитет на СПА направи среща в Париж, Франция по време 
на регионалната среща на СПА и “Congress International du Jubilee”. По време на 
тази среща се взе решение да се приемат три основни компонента на тази 
програма - дидактичен курикулум, дидактични/клинични ротации и оценъчен 
компонент. През пролетта и лятото на 2001 г. приключи фазата на изясняване с 
одобрения въпросник. Той беше разпратен на членовете-дружества на СПА, 
членовете на образователната мрежа на СПА, образователният компонент на 
интернет -страницата на СПА и избрани образователни програми в целия свят. 
Несъмнено помощта на генералния секретар на СПА проф. Juan R. Mezzich и 
неговия екип, както и на секретаря по образование на СПА проф. Roger 
Montenegro и неговия умел екип беше решаваща за този проект. Като резултат 
на тези усилия 36 образователни програми участваха в завършването на проекта 
и осигуриха твърде важна информация в това отношение. Програмите, които 
участваха в тази фаза бяха: 
– Institute of Postgraduate Training in psychiatry (APSA), Buenos Aires (Argentina) 
– Italian Hospital, Buenos Aires (Argentina) 
– University of Buenos Aires, Buenos Aires(Argentina) 
– National Institute of Health (NIH), Yerevan (Armenia) 
– Graylands Hospital, Mt. Claremont (Australia) 
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– University of Vienna, Vienna (Austria) 
– Azerbaijan Medical University, Baku (Azerbaijan) 
– Azerbaijan State Institute for Postgraduate Training, Baku (Azerbaijan) 
– University of Chile, Santiago (Chile) 
– Pontificial Bolivarian University, Medellin (Colombia) 
– University of Caldas, Manizales (Colombia) 
– Havana Psychiatric Hospital, Havana (Cuba) 
– Institute for Postgraduate Medical Education, Praha (Czech Republic) 
– The Royal College of Psychiatrists, London (UK) 
– “Diplome d’Etudes Specialisees,” Paris (France) 
– Eginition Hospital/Athens University, Athens (Greece) 
– University of Debrecen Medical and Health Science Center, Debrecen (Hungary) 
– University of Pecs, Pecs (Hungary) 
– Airlangga University, Surabaya (Indonesia) 
– Geha Psychiatric Center, Tel Aviv (Israel) 
– Tokyo University, Tokyo (Japan) 
– University of Malaysia, Kuala Lumpur (Malaysia) 
– National University “Autonoma” of Mexico, Mexico D.F. (México) 
– University College Hospital, Abuja City (Nigeria) 
– University Medical Faculties in Poland, Warsaw Poland) 
– Almaty Institute of Postgraduate Training for Physicians, Almaty (Republic of 
Kazakhstan) 
– Residency Program, Bucharest (Rumania) 
– Al Obrejia Hospital, Bucharest (Rumania) 
– University of Cape Town, Obervatory (South Africa) 
– University of Witwatersrand, Johannesburg (South Africa) 
– University of Navarra, Pamplona (Spain) 
– University Hospital, Valladolid (Spain) 
– University of the Republic of Uruguay, Montevideo (Uruguay) 
– Menninger Clinic, Topeka (USA) 
– Mount Sinai School of Medicine, New York City (USA) 
– University of Texas at Houston, Houston (USA) 
 

През лятото на 2001, под надзора на генералния секретар на СПА проф. 
Juan E. Mezzich екипът на секретариата на СПА приготви статистически доклад, 
основан на образователните данни от получените отговори на въпросниците. 
Този статистически доклад беше използван като основна информационна база 
за следващата фаза на образователния проект. Следва да почертая, че данните от 
статистическия доклад бяха получени от образователните програми от различни 
части на света - от Америка, Европа, Африка, Азия и Южния Пасифик. 
Следващата фаза на този образователен проект се състоя на среща след 
Международния конгрес в Мадрид, Испания от 30 септември 2001 до 04 
октомври 2001. По време на тази среща трите комитета организираха и 
формулираха дидактичния курикулум, дидактично/клиничните ротации и 
оценъчния компонент. Статистическия доклад беше използван като основна 
информация за работата на трите комитета. След тази среща проф. Pedro Ruiz 
интегрира препоръките, направени от групата на консултантите по 
образованието в първи вариант на доклад на този образователен проект. През 
зимата на 2001 г. този доклад беше разпространен за рецензия на изпълнителния 
комитет на СПА, членовете на Надзорния комитет, групата на специалните 
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консултанти по образованието, групата на консултантите по образованието и 
групата на съветниците по образованието. Представителите на зоните бяха 
назначени като съветници по образованието в тази фаза на образователния 
проект. В началото на 2002 г. докладът беше разпространен сред президентите 
на членовете-дружества на СПА, председателите на секции на СПА и на всички, 
които се интересуват от него за по-нататъшна рецензия и обратна връзка. През 
пролетта на 2002 Надзорният съвет на СПА се срещна, за да предложи крайният 
вариант на доклада за образователен проект. Наскоро след това изпълнителният 
комитет одобри доклад на институционалната програма на СПА. 
Непосредствено след това докладът беше отпечатан и разпространен на XII 
психиатричен конгрес в Йокохама, Япония през август 2002. Впоследствие 
финалният доклад беше публикуван за широката публика. Резултатът от 
образователния проект се появи след дълго време на тежък труд и въвличане на 
мнозина експерти по образованието от целия свят. Задачата беше 
предизвикателна и сложна. Обаче резултатите на този образователен проект 
бяха обещаващи и възнаграждаващи. Надяваме се, че много образователни 
програми по обща психиатрия в целия свят ще ползват приложението на този 
Базисен образователен курикулум  по психиатрия за години напред. 
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Graduate Training in General Psychiatry Survey 
Questionnaire 
 
БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА:————————————————— 
ИНСТИТУЦИЯ: —————————————————————————————— 
АДРЕС НА ПРОГРАМАТА: ————————————————————————— 
ГРАД ——————————————————————————————————
————————————— ПРОВИНЦИЯ: ————————————————— 
ДЪРЖАВА ————————————————————————————————
————————————————— ПОЩЕНСКИ КОД: ——————————— 
ТЕЛЕФОН: ————————————————————————————————
ФАКС: —————————————————————————————————— 
E-mail: ——————————————————————————————————
ДИРЕКТОР НА ОБУЧЕНИЕТО: ———————————————————————
———————————————————————————————————— 
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СЛУЖИТЕЛ ЗА КОНТАКТИ: ————————————————————————
—————————————————————————————————————
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА: ————————————— ГОДИНИ 
ОБЩ БРОЙ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ: ——————————————————— 
БРОЙ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ: първа: ———————————
— , втора: —————————————— , трета: —————————————— , 
четвърта: —————— , пета: ——————————————— , шеста: —————
————————— , други: ————————————————————— 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА: ——————————————
————————————————————————————————————— 
ПРОЦЕДУРИ НА ДИПЛОМИРАНЕ: —————————————————————
—————————————————————————————————————
ПРОЦЕС НА СЕРТИФИЦИРАНЕ, АКО ИМА: —————————————————
————————————————————————————————————— 
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ, АКО ИМА: —————————————————————— 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА АКРЕДИТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА, АКО ИМА: ——————
————————————————————————————————————— 
ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ и КОМЕНТАРИ: ———————————————
————————————————————————————————————— 
 

 
СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО 

 
ДИДАКТИЧНИ/КЛИНИЧНИ РОТАЦИИ 

 
Първична помощ (вътрешна медицина, фамилна практика, педиатрия и др.): 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: ————————————————————— месеци 
Година - ниво: ——————— първа, —————————— втора, ———————
— трета, ——————— четвърта, друга: ———————————————————
———————————————————————————————————
Служби: ——————————— спешна, ————————————— стационар, 
———————— амбулатория (извънболнична), 
———————— консултативна, друга: ———————————————————
————————————————————————————————————— 
Други важни коментари: ——————————————————————————
———————————————————————————————————— 
 
Неврология: 
Продължителност:————————————————————————месеци 
Година-ниво: ——————— първа, —————————— втора, ———————— 
трета, ——————— четвърта, друга: ————————————————————
—————————————————————————————————— 
Служби: ——————————— спешна, ————————————— стационар, 
———————— амбулатория (извънболнична), 
———————— консултативна, друга: ———————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————————————————— 
Други важни коментари: ——————————————————————————
———————————————————————————————————— 
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Спешна психиатрия: 
Продължителност:————————————————————————месеци 
Година-ниво: ——————— първа, —————————— втора, ———————— 
трета, ——————— четвърта, друга: ————————————————————
—————————————————————————————————— 
Служби: —————————————————————————————————
————————— обща болница, ——————————————————————
————————————— амбулатория, 
Друга: ——————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————— 
Други важни коментари: ——————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————— 
 
Стационарна психиатрия: 
Продължителност:————————————————————————месеци 
Година-ниво: ——————— първа, —————————— втора, ———————— 
трета, ——————— четвърта, друга: ————————————————————
—————————————————————————————————— 
Пациенти: ———————————————————— деца, ——————————
—————————— юноши, ——————————————————— възрастни, 
Други важни коментари: ——————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————— 
 
Извънболнична психиатрия: 
Продължителност:————————————————————————месеци 
Година-ниво: ——————— първа, —————————— втора, ———————— 
трета, ——————— четвърта, друга: ————————————————————
—————————————————————————————————— 
Пациенти: ———————————————————— деца, ——————————
—————————— юноши, ——————————————————— възрастни, 
—————————трета възраст 
Други важни коментари: ——————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————— 
 
 
Консултативна и лиезон психиатрия: 
Продължителност: ———————————————————————— месеци 
Година-ниво: ————————————————първа, ————————————
—————————втора, ————————————————— трета, —————
———————————четвърта, ———————————пета, друга: ——————
——————————————————————————————————— 
Служби: ——————————————————— стационар, —————————
—————— извънболнична, друга: ——————————————————— 
Пациенти: —————————————————————————————————
——————— възрастни, —————————————————————————
——————————————————— деца, 
Други: ——————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
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Други важни коментари: ——————————————————————————
———————————————————————————————————— 
 
Детско-юношеска психиатрия: 
Продължителност: ——————————————————————————месеци 
Година-ниво: ———————————————— първа, ————————————
————————— втора, ————————————————— трета, —————
———————————четвърта, 
Друга: ——————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Служби: —————————————————————— стационар, ——————
———————————— извънболнична, ——————————————————
—————— консултативна, 
Друга: ——————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Други важни коментари: ——————————————————————————
————————————————————————————————————— 
 
Геронтопсихиатрия: 
Продължителност:—————————————————————————— месеци 
Година-ниво: ———————————————— първа, ————————————
————————— втора, ————————————————— трета, —————
———————————четвърта,——————————— пета, друга: ——————
————————————————————————————————————— 
Служби: ——————————————————— стационар, —————————
—————— извънболнична, друга: ————————————————————— 
Други важни коментари: ——————————————————————————
————————————————————————————————————— 
 
Психиатрия на зависимостите: 
Продължителност:————————————————————————— месеци 
Година-ниво: ———————————————— първа, ————————————
————————— втора, ————————————————— трета, —————
———————————четвърта,——————————— пета, друга: ——————
————————————————————————————————————— 
Служби: ——————————————————— стационар, —————————
————————————————————————————— извънболнична —
———————————————————————————— Друга: ——————
————————————————————————————————————— 
Други важни коментари: ——————————————————————————
————————————————————————————————————— 
 
Съдебна психиатрия: 
Продължителност:—————————————————————————— месеци 
Година-ниво: ————————————————първа, ————————————
————————— втора, ————————————————— трета, —————
———————————четвърта,——————————— пета, друга: ——————
————————————————————————————————————— 
Служби: —————————————————————————— стационар, ——
———————————————————— извънболнична, ——————————
——————————————— съдебна, Друга: ———————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————————————————————— 
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Други важни коментари: ——————————————————————————
————————————————————————————————————— 
 
Психиатрия в общността: 
Продължителност:—————————————————————————— месеци 
Година-ниво: ————————————————първа, ————————————
————————— втора, ————————————————— трета, —————
———————————четвърта,—————————————————————— 
Друга: ——————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
Служби: ——————————————————— извънболнична, ———————
——————дневен стационар: ———————————————————————
—————————— психосоцилани програми, други: —————————————
————————————————————————————————————— 
Други важни коментари: ——————————————————————————
————————————————————————————————————— 
 
Други клинични дидактични ротации, ако има: 
 
 
a. Тип: ——————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Продължителност: —————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Година-ниво: ———————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Служби: —————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Други коментари: —————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————  
 
б. Тип: ——————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Продължителност: —————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Година-ниво: ———————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Служби: —————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Други коментари: —————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————————————————————————— 
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—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————  
 
в. Тип: ——————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Продължителност: —————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Година-ниво: ———————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Служби: —————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Други коментари: —————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————  
 
 
Супервизия (консултиране, наставничество): 
Часове седмично: ———————————————————— 
Тип: ——————————————————————— индивидуална, —————
————————— групова, ——————————————————, друга: ——— 
Други важни коментари: ——————————————————————————
————————————————————————————————————— 
 
 
Методи на обучение 
Моля да се отбележат методите: 
Лекции ——————————————————— , семинари ——————————
————— , кръгли маси ————————— , курсове ————————————— 
Клинични конефереции (казуси) ——————————————————————— , 
дриги: ——————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Други важни коментари: ——————————————————————————
————————————————————————————————————— 
 
Методи за оценка на знанията: 
 
 
Методи за достъп до знания: 
Моля, отбележете методите: 
Ръководства, —————— , библиотека ——————— , интернет ——————— , 
други: —————————— , 
Други важни коментари: ——————————————————————————
————————————————————————————————————— 
Други области на обучението, които не са били разгледани до тук: ————————— 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 
 

В този отдел целта е да се изброят всички семинари, които се предлагат като 
част от дидактичния курикулум в следдипломното обучение за специалност по 
психиатрия, броят сесии за всеки семинар и годината, в която се провежда. Списъкът 
на семинарите е важен, за да може да се улесни изграждането им. Затова моля добавете 
допълнителните семинари, които предлага Вашата образователна програма и не са 
включени в този списък. 
 
Семинари # сесии/часове Година-ниво 
 
Оценка на пациента ———————————————————————————      
Растеж и развитие —————————————————————————— 
Психопатология ——————————————————————————— 
Спешна психиатрия ——————————————————————————— 
Кризисна интервенция ——————————————————————————— 
Диагностични инструменти ————————————————————————— 
Психофармакология   —————————————————————————
Соматично лечение (напр. ЕКТ) —————————————————————
Неврология/невропсихиатрия ————————————————————————
Психотерапии ——————————————————————————————
Фамилно обучение и терапия ————————————————————————
Групова терапия ——————————————————————————————
Консултативна и лиезон псих. ————————————————————————
Детска и юношеска псих.    ————————————————————————
Зависимости ————————————————————————————————
Алкохолизъм ———————————————————————————————
Геронтопсихиатрия ———————————————————————————— 
Съдебна психиатрия ————————————————————————————
Етика, стигма и др. —————————————————————————————
Псих. епидемиология ——————————————————————————
Социална психиатрия —————————————————————--------------------- 
Психиатрична рехабилитация ———————————————————————
Административна психиатрия ————————————————————————
Културална психиатрия ——————————————————————————
Сексуални/полови аспекти —————————————————————————
История на психиатрията ——————————————————————————
Мед. науки/невронауки      ———————————————————————
Научни изследвания ————————————————————————————
Умения за общуване ————————————————————————————
Информация/интернет ———————————————————————————
Превантивна психиатрия —————————————————————————
Частна практика —————————————————————————————— 
 
Други семинари, ако има: 
 
Семинари # сесии/часове Година-ниво  
—————————————————————————————————————
———————————————————————— —————————————
———————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————
———————————————————————— —————————————
———————————————————————————————— 
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—————————————————————————————————————
———————————————————————— —————————————
———————————————————————————————— 
 
Други области по съдържанието на образованието, които не са разгледани другаде: —
———————————————————————————— 
 

МЕТОДИ НА ОЦЕНКА 
 

Моля опишете методите на оценка в следдипломното обучение по психиатрия 
за да се оцени качеството на образователните дейности. 
 
Обратна връзка от специализанта: ————————— да ———————————не 
Коментар: —————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————————————————————————— 
Книжка на специализанта: ———————————— да ——————————--—не 
Коментар: —————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————————————————————————— 
Имитативни изпити: —————————————— да ——————————---— не 
Коментар: —————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
——————————————————————————————————— 
Писмени изпити: ——————————— да  ———————————————— не 
Коментар: —————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————————————————————————— 
Методи за оценка на нагласите и уменията 
Коментар: —————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————————————————————————— 
Дейности по продължителната квалификация -----------------———  да ————  не 
Коментар: —————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————————————————————————— 
Други методи на оценка: ——————————————————————————
——————————————————————————————————— 
Коментари: ————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— 
 

ОБУЧЕНИЕ ПО СУБСПЕЦИАЛНОСТИ (профилни) 
 

Моля дайте информация за профилните (суб)специалностите, които са въведени 
в програмата. 
 
1. Детска психиатрия: ———————да —————————не, ако да: 
години обучение: ——————————————————————————————
—————————————————————————————————————
——————————————————————————————————— 
брой места: ————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————— 

 30



БАЗИСЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН КУРИКУЛУМ ПО ПСИХИАТРИЯ 

брой специализанти понастоящем: ——————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————— 
 
2. Съдебна психиатрия: ———————да —————————не, ако да: 
години обучение: ——————————————————————————————
—————————————————————————————————————
——————————————————————————————————— 
брой места: ————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————— 
брой специализанти понастоящем: ——————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————— 
 
3. Психиатрия на зависимостите: ———————да —————————не, ако да: 
години обучение: ——————————————————————————————
—————————————————————————————————————
——————————————————————————————————— 
брой места: ————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————— 
брой специализанти понастоящем: ——————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————— 
 
4. Геронтопсихиатрия: ———————да —————————не, ако да: 
години обучение: ——————————————————————————————
—————————————————————————————————————
——————————————————————————————————— 
брой места: ————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————— 
брой специализанти понастоящем: ——————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————— 
 
5. Административна психиатрия: ———————да —————————не, ако да: 
години обучение: ——————————————————————————————
—————————————————————————————————————
——————————————————————————————————— 
брой места: ————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————— 
брой специализанти понастоящем: ——————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————— 
 
6. Консултативна-лиезон психиатрия: ———————да —————————не, ако 
да: 
години обучение: ——————————————————————————————
—————————————————————————————————————
——————————————————————————————————— 
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брой места: ————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————— 
брой специализанти понастоящем: ——————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————— 
 
7. Психофармакология: ———————да —————————не, ако да: 
години обучение: ——————————————————————————————
—————————————————————————————————————
——————————————————————————————————— 
брой места: ————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————— 
брой специализанти понастоящем: ——————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————— 
 
8. Друга: ———————да —————————не, ако да: 
години обучение: ——————————————————————————————
—————————————————————————————————————
——————————————————————————————————— 
брой места: ————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————— 
брой специализанти понастоящем: ——————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————— 
 
Други аспекти на образованието - обозначете! 
 
 
 


