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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината дава знания за основните видове психоактивни вещества, обяснителните 

модели на зависимостите, основните понятия в теориите за употребата и зависимостта от 

психоактивни вещества, методи и техники на първична и вторична превенция, възможностите за 

лечение и рехабилитация на зависимите от ПАВ. 

 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е осигури разбирането на: 

 същността на зависимостите – дефиниции и феноменология; 

 етиологичните теории и модели; 

 терапевтичните и рехабилитационни подходи, методи и техники на работа със зависими; 

 мястото и ролята на социалния работник в полето на практическата работа със зависими от 

ПАВ. 

 Етичните ценности, принципи и стандарти, необходими при работа в полето на 

наркоманиите. 

 
 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Необходими са минимум знания по обща, възрастова и социална психология за 

разбирането на мотивационните механизми, ролята на емоциите, на груповите процеси в 

неформалните групи на връстниците и на фамилната динамика за първоначалната употреба и 

поддържането на зависимостта. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема 1. Въведение и история на наркоманиите. 

Тема 2. Дефиниции - употреба, вредна употреба, зависимост. Феномени на синдрома на 

зависимост от ПАВ (МКБ 10, DSM-ІV). 

Тема 3. Основни понятия – хетерогенност, уязвимост, риск и протективни фактори, еквифиналност, 

мултифиналност, сходства и др. 

Тема 4. Фактори на уязвимост. 

Тема 5. Стадии в развитието на наркотичната зависимост.  

Тема 6. Видове психоактивни вещества и въздействието им върху организма на човека. 

Тема 7. Възгледи на основните психологически школи за наркоманиите. 

Тема 8. Обяснителни модели на зависимостите. 

Тема 9. Етиологични теории  и модели на зависимостите от ПАВ. 

Тема 10. Типологични класификации на зависимите – видове и практическо приложение. 

Тема 11. Психодиагностика при работа със зависими (прогностични и скринингови методи). 

Тема 12. Принципи и методи на първична и вторична превенция. 

Тема 13. Психотерапевтични подходи, методи и техники при работа със зависими. 

Тема 14. Основни принципи при създаването и прилагането на рехабилитационни програми за 

зависими. 

Тема 15. Терапевтични общности – видове, принципи на организация, функциониране и 

успеваемост. 

Тема 16. Трайна личностова промяна при употребяващите различни видове ПАВ. 

Тема 17. Социалният работник и неговите професионални роли в полето на наркоманиите. Етични 

аспекти на социалната работа със зависими. 

Тема 18. Национални стратегии и политики, насочени към превенция и лечение на зависимите от 

ПАВ. 

 

КУРСОВА ЗАДАЧА 
Всеки студент в рамките на семинарните занятия трябва да представи кратко експозе на 

рефериран от него текст в рамките на препоръчителната литература или върху допълнителна 

литература, пряко свързана с темите от учебната програма на дисциплината. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Формирането на крайната оценка ще бъде осъществено на базата на тест за оценка на знанията. 
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