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К О Н С П Е К Т 

 
ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ ЗА ДОКТОРАНТУРА                                

ПО НЕВРОХИРУРГИЯ  

 

 

A. ОБЩА ЧАСТ 

 
I. НЕВРОАНАТОМИЯ И НЕВРОФИЗИОЛОГИЯ  

  

1. Топографска анатомия на черепа, главния мозък, гръбначния стълб и 

гръбначния мозък. 

2. Анатомия, топографска анатомия, физиология и клинични синдроми:  

 крайномозъчни полукълба и полета на мозъчната кора . 

 междинен мозък – синдроми. 

 мозъчен ствол - среден мозък, мост, продълговат мозък, синдроми. 

 малък мозък, синдроми. 

 гръбначен мозък, синдроми . 

 черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни нерви, синдроми.  

3. Кръвоснабдяване на главния и гръбначния мозък. Синдроми при 

нарушаване на кръвоснабдяването.  

4. Ликворна система, синдроми. 

5. Ендоскопска анатомия на ликворните пространства на главния и 

гръбначния мозък. 

6. Съдебно-медицински аспекти в неврохирургичната практика . 

 

B. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

 
II. НЕВРОТРАВМАТОЛОГИЯ 

  

1. Класификация, патоморфология и патофизиология на черепно-

мозъчните травми /ЧМТ/.  

2. Мозъчно сътресение  

3. Мозъчна контузия. 

4. Травматични интракраниални хематоми. 

5. Фрактури на черепа. 

6. Ранни и късни усложнения при ЧМТ. 
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7. Травми на гръбначния стълб и гръбначния мозък. 

8. Травми на периферните нерви – класификация, клиника, диагностика и 

лечение. 

  

  
III. НЕВРООНКОЛОГИЯ  

  

1. Супратенториални тумори – класификация, клиника, диагностика и 

лечение. 

2. Инфратенториални тумори - класификация, клиника, диагностика и 

лечение. 

3. Тумори на орбитата, краниоорбитални тумори - класификация, клиника, 

диагностика и лечение. 

4. Гръбначно-мозъчни тумори, тумори на гръбначния стълб – 

класификация, локалозация, клиника, диагностика и лечение. 

5. Тумори на ЦНС в детската възраст, - особености.  

  

IV. СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦНС 

 

1. Мозъчни аневризми и артериовенозни малформации – клиника, 

диагностика и лечение. 

2. Хеморагични и изхемични инсулти – клиника, диагностика и лечение. 

3. Съдови заболявания на гръбначния мозък - клиника, диагностика и 

лечение. 

 

  
V. ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦНС  

 

1. Мозъчен абсцес, епидурален и субдурален емпием - клиника, диагностика 

и лечение. 

2. Остеомиелит, менингит, менингоенцефалит, миелит - клиника, 

диагностика и лечение. 

3. Неврохирургични аспекти при имунодефицитни синдроми.  

  

VI. ПАРАЗИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦНС ИЗИСКВАЩИ 

НЕВРОХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ   

 

VII. АНОМАЛИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЦНС   
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1. Малформации на черепа и гръбначния стълб - видове, клиника, 

диагностика и лечение. 

2. Краниален и спинален дизрафизъм – видове, клиника, диагностика и 

лечение 

3. Хидроцефалия - видове, клиника, диагностика и лечение. 

4. Краниоспинални малформации -  видове, клиника, диагностика и лечение 

 
VIII. ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА. 

 

IX. ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ДИСКИНЕЗИИ  

 

X. ДЕГЕНЕРАТИВНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ 

 
1. Дискова болест – патоморфология, патогенеза, стадии на заболяването, 

локализация, клиника, диагностика и оперативно лечение. 

2. Спинална стеноза - патоморфология, патогенеза, видове, локализация, 

клиника, диагностика и оперативно лечение. 

 

XI. СТЕРЕОТАКСИЧНА И ФУНКЦИОНАЛНА НЕВРОХИРУРГИЯ 

/ДИСКИНЕЗИИ, ЕПИЛЕПСИЯ, БОЛКА/  

 

XII. НЕВРОЕНДОСКОПИЯ  

 

XIII. УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ БОЛНИ С НЕВРОХИРУРГИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ  

 

XIV. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ В НЕВРОХИРУРГИЯТА  

  
1. Невроелектрофизиология - ЕЕГ, ЕМГ, ЕП, дълбоки и повърхностни 

електроди. 

2. Неврорентгенология, невроизобразителни техники – рентгенографии, КТ, 

МРТ, ангиографии, миелография. 

3. Невроофталмология. 

4. Отоневрология  

 

  

  

 

  
 


