
КАТЕДРА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ,  
СПЕШНА ИИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА 

1. ТРУДНА ИНТУБАЦИЯ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОХОДИМИ 
ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА 

Анотация: Една от най-стресиращите ситуации за лекарите, работещи в 
условията на спешност, е трудната или неосъществима интубация и 
невъзможността пациента да бъде вентилиран. Причините за появата на такава 
ситуация могат да се крият в нашата неправилна оценка на дихателните пътища 
на пациента и недостатъчната ни подготовка. 

Успешното осигуряване на проходими дихателни пътища, изисква 
поддържането на адекватна теоретична и практическа подготовка, позволяващи 
да се избере и приложи правилния метод и апаратура, при съответния пациент.  

Курсът се състои от: 
1. Лекции – Оценка на пациента – методи за ларингоскопия и грешки при 

оценка на дихателните пътища на пациента; Как да оптимизираме трудните 
дихателни пътища;Съвременни противоречия; Как да избегнем предотвратими 
проблеми от страна на пациента, апаратурата и анестезиолога/интензивиста; Как 
да изберем правилното оборудване? Как да изпълним безупречно най-добрия 
план? А имаме ли план Б? Човешкият фактор, при осигуряване на проходими 
дихателни пътища. 

2. Практически занимания върху манекен – Оптимизиране на трудните 
дихателни пътища; Бързо последователно въвеждане; Видеоларингоскопия; 
Техники за визуализация с фиброоптична система. Поддръжка на флексибилна и 
ригидна фиброоптична система; Фиброоптична интубация, при „буден“ пациент; 
Фиброоптична интубация при „спящ“ пациент; Ларингеална маска. 

3. Симулация на клинични случаи – допълнителни обстоятелства, 
затрудняващи осигуряването на проходими дихателни пътища – абсцес, 
ларингеален тумор, епиглотит, пълен стомах, условия извън операционната зала и 
т.н.  

Целта е курсистите, в хода на практическите занимания, да придобият широк 
набор от умения и увереност, при използването на съвременни устройства и 
техники за осигуряване на проходими дихателни пътища, които да приложат, при 
наличие на трудни дихателни пътища в ежедневната им практика.  

Отговорник:проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн – ръководител КАСИМ, д-р 
Ивайло Минев, дм 

Курсът е предназначен за: специалисти и/или специализанти по спешна 
медицина, анестезиология и интензивно лечение, пулмология, УНГ, ЛЧХ 

Изисквания за постъпване в курса: лекари зачислени за специализация или 
с придобита специалност по спешна медицина, анестезиология и интензивно 
лечение, пулмология, УНГ или ЛЧХ 

База за провеждане: УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Хирургичен блок, КАИЛ 
Време за провеждане: от 14 ноември 2017 г. до 15 ноември 2017г. 
Брой курсисти: 5 – 8 /пет – осем/ курсиста 



2. ТЕЖКА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНА ТРАВМА. ЕТИОПАТОГЕНЕЗА. 
МОНИТОРИНГ. ЛЕЧЕНИЕ. ПРОГНОЗА И ИЗХОД ОТ ТЕЖКАТА 
ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНА ТРАВМА 

Анотация: Тежката черепно-мозъчната травма (ТЧМТ) е голям медицински 
и социално-икономически проблем на съвременното общество. Ежегодно 
милиони млади хора, в активна трудова и репродуктивна възраст загиват или 
развиват тежка инвалидизация, вследствие на мозъчен травматизъм. Огромни са 
финансовите разходи на обществото и семействата за лечение и рехабилитация на 
пострадалите, висока е емоционалната цена. Епидемиологичните изследвания на 
мозъчния травматизъм показват нарастване на честотата и промяна в спектъра на 
мозъчната травма от миналия век до наши дни. Тези промени са свързани със 
социално-икономическото развитие на обществото, научно-техническият прогрес, 
урбанизацията, развитието на пътно-транспортните комуникации и други. Курсът 
включва основни теоретични познания по етиологията и патогенезата на ТЧМТ, 
мониторирането и́. Подробно се разглеждат в алгоритмичен вид основните 
правила на лечение на ТЧМТ. Разглеждат се усложненията на ТЧМТ, тяхната 
клиника и лечение. Застъпени са прогнозата и изхода от лечението на ТЧМТ. С 
оглед високият пациентопоток с подобна патология на Клиниката по 
анестезиология, реанимация и интензивна терапия курсът включва и усвояването 
на практически навици и умения по темата. 

Отговорник: проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн – ръководител на КАСИМ; 
д-р Костадин Чифлигаров, дм – гл.адм.асистент КАСИМ 

Курсът е предназначен за лекари анестезиолози – интензивни терапевти 
Изисквания за постъпване на курса: лекари с придобита специалност по 

„Анестезиология и интензивно лечение“ 
План – разписание за индивидуално обучение 
База за провеждане: УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД,гр. Пловдив, Хирургичен 

блок, КАИЛ 
Време за провеждане: 3 април 2017 г. до 7 април 2017 г. 
Брой курсисти: 5 – 8 /пет – осем/ курсиста 

3. МОЗЪЧНА СМЪРТ. ГРИЖИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОНОР НА 
ОРГАНИ И ТЪКАНИ 

Анотация: Въвеждането на ефективни методи за изкуствена кардио-
пулмонарна поддръжка през последните няколко десетилетия създаде и нови 
концепции, касаещи диагностицирането на смъртта. Новите технологии за 
интензивно лечение и реанимация показаха, че кардио-пулмонарните функции 
могат да бъдат реанимирани и изкуствено поддържани дори и тогава, когато 
мозъкът е необратимо увреден и дори физически разрушен. Това наложи 
преразглеждането на критериите за установяване на смърт, поради факта, че 
сърдечно-белодробната дейност се оказа заменяема по изкуствен начин. Т.е. 
спирането на сърдечно-белодробна дейност вече не може да се приеме като 
единствен критерий за смъртен изход поради наличието на ефективни 
технологии, които биха могли да реанимират и изкуствено да поддържат тази 
дейност дори и след настъпването на необратим срив на физиологичния 
интегритет на индивида. Така се стигна до концепцията за мозъчната смърт и 
необходимостта от дефинитивни неврологични критерии, по които да се 



преценява дали мозъчните функции са окончателно и необратимо спрели. 
Поставянето на една такава диагноза често и безпричинно се отлага от 
клиничните екипи поради трудности от предимно психологичен характер (винаги 
е трудно да се декларира, че битката за живота на пациента е загубена), но не бива 
да се забравя и другата страна на една такава ситуация, а именно възможността да 
се победи смъртта чрез даване на шанс на близките да вземат информирано 
решение, което би могло да спаси друг, иначе обречен човешки живот. Курсът 
включва основни теоретични познания за мозъчната смърт. Разглеждат се в 
алгоритмичен вид основните правила за диагностика на мозъчната смърт и 
грижите за поддържане на донор (кондициониране). 

Отговорник: проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн – ръководител на КАСИМ; д-р 
Костадин Чифлигаров, дм – главен асистент КАСИМ 

Изисквания за постъпване на курса:лекари с придобита специалност по 
„Анестезиология и интензивно лечение“ 

План – разписание за индивидуално обучение 
База за провеждане: УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, Хирургичен 

блок, КАСИМ 
Време за провеждане: от 25 септември 2017 г. до 29 септември 2017 г. 
Брой курсисти: 5 – 8 /пет – осем/ курсиста 

4. СЕПСИС-ХРАНИТЕЛНА И МЕТАБОЛИТНА ПОДДРЪЖКА 
Анотация: Сепсисът и свързаната с него многоорганна недостатъчност са 

водеща причина за смърт сред критично болните пациенти в отделенията за 
интензивно лечение. Развитието на системната възпалителна реакция към 
инфекция е свързано с освобождаване на голямо количество про- и 
антиинфламаторницитокини, които наред с характерните нарушения в основните 
жизнени функции, предизвикват специфични промени в неврохуморалното 
обкръжение, метаболитния телесен модел и нутритивния статус на организма. 
Оставени без контрол тези промени водят до тежка енергийно-протеинна 
малнутриция,обозначавана като „септичен автоканибализъм“.Основните 
последици включват екстремна редукция на протеинния тъканен резерв, 
нарушаване на клетъчната структура и функция, развитие на синдром на тотално 
метаболитно изчерпване и многоорганна недостатъчност. Те от своя страна са 
свързани с удължен болничен престой, повишена смъртност и по-висока цена на 
диагностично-лечебния процес. В този аспект хранителната и метаболитна 
поддръжка се разглежда като витален компонент на интензивното лечение при 
септично болните пациенти, задоволявайки техните специфични енергийни и 
пластични нужди и редуцирайки негативните последици на септичната 
малнутриция. Курсът разглежда основните имунни, неврохормонални и 
метаболитни промени при развитие на сепсис и свързаната с тях септична 
малнутриция, както и произтичащите от това специфични особености при 
планирането, провеждането и мониторирането на изкуствения нутритивенсъпорт 
при тази категория пациенти в отделенията за интензивно лечение. Дискутират се 
съвременните препоръки по отношение на макро- и микронутритивната доставка, 
избора на адекватен нутритивен режим и значението на протоколизирания подход 
при провеждането на хранителното подпомагане при сепсис. 



Отговорник: проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн – ръководител на КАСИМ; д-р 
Георги Павлов, дм 

Изисквания за постъпване на курса:лекари с придобита специалност по 
„Анестезиология и интензивно лечение“ 

План – разписание за индивидуално обучение 
Курсът е предназначен за: лекари анестезиолози – интензивни терапевти 
База за провеждане: УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, Хирургичен 

блок, КАСИМ 
Продължителност:5 дни 
Време за провеждане: 03.04. – 07.04.2017 г. и 9.10. – 13.10.2017 г. 
Брой курсисти: 5 – 8 /пет – осем/ курсиста 

 

КУРСОВЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ ЗА 2017 Г. 

Медицински факултет – база за практическо 
обучение – УМБАЛ „Св.Георги“ЕАД 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 
УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 

1. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛЕН НА ИЗКУСТВЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ 
Лектор: проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн 
Продължителност:3 дни – 18 часа 
ачало:  07.02.2017 г. 
Брой участници:10 медицински сестри 
База:Клиника по анестезиология и интензивно лечение 

2. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ И ДЕЙНОСТИ ПРИ БОЛЕН С ДИХАТЕЛНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ 

Лектор: проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн 
Продължителност:2 дни – 10 часа 
Начало: 07.03.2017г. 
Брой участници:10; медицински сестри 
База:Клиника по анестезиология и интензивно лечение 

3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ 
Лектор: проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн 
Продължителност:3 дни – 18 часа 
Начало:21.03.2017 г.  
Брой участници:10; медицински сестри; акушерки 
База:Клиника по анестезиология и интензивно лечение 
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