
КОНСПЕКТ ЗА ТЕОРЕТИЧНИЯ ИЗПИТ ПО 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ 

1. Основни цели и задачи на съвременната анестезиология. Задачи на анестезиолога в 
операционната зала. 
2. Въздействие на средствата за обща анестезия върху ЦНС. Стадии на обща анесте- 
зия. 
3. Апаратура на обща анестезия – принципно устройство. Анестетични системи за 
дишане. 
4. Подготовка на болен за обща анестезия. Анестезиологичен риск. Предоперативна 
подготовка /Премедикация/. 
5. Обща характеристика на инхалационните анестетици. Газови инхалационни анесте- 
тици. Течни изпаряеми инхалационни анестетици. 
6. Мускулни релаксанти. Видове. Механизъм на действие. Възстановяване на нервно- 
мускулното провеждане. Декураризация. 
7. Увод в общата анестезия. Маскова инхалационна анестезия. Поддържане на анесте- 
зията и контрол на болния в хода на анестезията. 
8. Ендотрахеална интубационна анестезия. Поддържане на анестезията и контрол на 
болния по време на анестезията. Извеждане от обща анестезия. 
9. Венозна  анестезия.  Предимства  и  недостатъци.  Средства.  Барбитурови  венозни 
анестетици. Небарбитурови венозни анестетици. 
10. Съвременна балансирана обща анестезия. Основни принципи. Начин на провежда- 
не. Понятие за седиране. 
11. Усложнения в хода на анестезията. Профилактика и лечение. Болка. 
12. Локорегионална анестезия. Показания и противопоказания. Локални анестетици – 
механизъм на действие, характеристика, дозировка, токсичност. 
13. Епидурална и спинална анестезия. Показания и противопоказания. Техника на из- 
пълнението. Усложнения. Профилактика и лечение. 
14. Периферни нервни блокади. Блокади на горен крайник. Аксиларен блок – техника 
на изпълнението. 
15. Анестезия при амбулаторни условия. Седиране при едноскопски процедури. Отде- 
ление за следоперативни грижи. Отделение за интензивно лечение. 
16. Хомеостаза. Водно-електролитно състояние на организма. Нарушения във водния 
баланс и корекцията му. 
17. Нарушения в електролитния баланс. Корекция на нарушенията. 
18. Алкално-киселинно равновесие. Отклонения и лечение. 
19. Основи на ентерално, парентерално и смесено хранене. 
20. Остри разстройства на хемодинамиката налагащи интензивно лечение. Шок – пато- 
генетични механизми. Клинична картина. 
21. Кръвозагубен шок. Принципи на лечение. Показания за кръвопреливане. Опасности и 
грешки. Профилактика и лечение. 
22. Сепсис. Септичен шок. Принципи на лечение. 
23. Остро разстройство на дишането. Етиология и патогенеза. 
24. Остро разстройство на дишането. Диагностика. Методи на изкуствено дишане. 
25. Гръдна травма. Видове пневмоторакс. Лечение. 
26. Остро разстройство на кръвообращението. Клинична смърт – определение. Призна- ци 
и срокове на протичане. Електро-кардиографска диагностика на сърдечното спира- не. 
Основни клинични белези. Лечение. 
27. Анестезия в акушерството. Лечение на кръвозагубен шок в акушерството. Преек- 
лампсия / еклампсия – патогенеза и лечение. 
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