
ПРОГРАМА ПО „СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНСКА ЕТИКА“ ЗА 2курс, ДМ на български език, 2021 

 

Лекции: Вторник, 1с., 9.45, 1 ст.а./Google classroom 

Лектор: Проф.д-р Л.Катрова, д-р 

     Ръководител Катедра ОДЗ: 

      Проф.д-р Красимира Янева, д-р 

Дата  Лекция Упражнение 

01.03-12.03.21г. 1. Въведение в социалната медицина 1. Социалната медицина и медицинската етика 
като интегрална част от образованието по 
дентална медицина  
2. Дефиниции на основните понятия, 
исторически факти, предмет, задачи и методи 
на социалната медицина 

15.03-26.03.21г. 2. Здравето като биосоциален феномен 
Показатели за обществено здраве:  
Показатели за физическо развитие 

3. Детерминанти на здравето. 
   Социална история на заболяването 
4. Показатели за физическо развитие; 
Акцелерация 

29.03-09.04.21г. 3. Показатели за обществено здраве;  
Демографски показатели 

5. Демографски преход  
Особености на демографското състояние на  
България.  
6. Показатели за състояние на населението;  
Естествени и миграционни движения на 
населението  

12.04-23.04.21г. 4. Показатели за обществено здраве;  
Заболеваемост 

7. Социално-значими заболявания; 
Трайна и временна нетрудоспособност 
8. Експертиза на временната нетрудоспособност 
от лекаря по дентална медицина  

26.04-07.05.21г. 5. Въведение в методиката на научните 
изследвания в медицината, 
 денталната медицина и 
здравеопазването 
 

9. Дефиниране на научен проблем. Насочване 
към търсене на литературни източници по 
проблем; Обсъждане на дизайн на научно 
изследване. 
10. Докладване на обзорен материал; 
Планиране на научно изследване: формулиране 
на хипотеза, цел, задачи, признаци на 
наблюдение 

10.05-21.05.21г. 6. Медицинска етика и биоетика; Етика 
на научните изследвания 

11. Основни философски школи в етиката. 
Дефиниции 
12. Етика на медицинските изследвания 
Информирано съгласие; Избягване на 
плагиатство 

24.05-04.06.21г. 7.Етика и професионална организация в 
денталната медицина 

13. Етична система на лекаря 
14. Професионално-етичен кодекс на  
лекарите по дентална медицина 

07.06-11.06.21г. 8. Професионално-етични стандарти в 
денталната практика  

15. Морално-етични принципи и подходи при 
вземане на етично-отговорни решения; 
16. Разглеждане на казуси от денталната 
практика 



Библиография: „Социална медицина и медицинска етика" Автор: Лидия Георгиева Катрова 

Издател: ―Leading technologies in dentistry‖ Второ допълнено и преработено издание София, 

Май, 2015 ISBN 978-954-90363-3-6 © Всички права запазени. Да не се копира без изрично 

писмено разрешение от автора. 

София, 24. 02. 2021                                                            Лектор: Проф. Д-р Лидия Катрова, д.м. 

                                                                                                Р-л КОДЗ: Проф. Д-р Красимира Янева, д.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


