
КОНСПЕКТ 
ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ, ВКЛ. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И СПЕШНИ 

СЪСТОЯНИЯ 
 

1. Развитие на хирургията. Класификация на хирургическите заболявания 
2. Антисептика – определение, средства за постигане на антисептика. 
3. Асептика – определение. Устройство на операционен блок. Подготовка на 
операционния екип за операция. Подготовка на оперативното поле. 
4. Стерализация на операционно бельо, превързочни материали, инструменти. 
5. Предоперативно изследване и подготовка на болния за операция. 
6. Анестезия – определение. Видове анестезия. Премедикация. 
7. Местна анестезия – определение. Средства на местна анестезия. Видове местна 
анестезия. 
8. Вродени аномалии – определение. Причини за възникването им. Принципи на 
лечение. 
9. Вродени цепки на черепа и гръбначния стълб. 
10. Вродени цепки на лицето. 
11. Вродени аномалии на шията. 
12. Травмени заболявания. Определение. Видове травми в зависимост от травмиращия 
фактор. Основни патологични прояви при травмата. Травматизъм – видове. 
13. Закрити травмени повреди – определение, видове. Затворени увреди на 
вътрешните органи. 
14. Открити травмени повреди /рани/. Определение. Видове рани. 
15. Контузна и разкъсно- контузна рана. 
16. Порезна и убодна рана. 
17. Огнестрелна рана. 
18. Рана от ухапване. 
19. Сътресение, контузия и компресия на мозъка – Клинично определение, 
диагностика, лечебна тактика. Счупване на черепа. 
20. Фрактура на кости. Механизъм на получаване. Симптоми. Видове размествания. 
Диагностика. Принципи на лечение. 
21. Изкълчвания на стави. Механизъм на получаване. Симптоми. Диагностика, 
принципи на лечение. 
22. Изгаряния – определение. Степен на изгарания. Общи прояви. Принципи на 
лечение. 
23. Повреди от електрически ток – местни и общи. 
24. Повреди от атомна енергия. Основни травмиращи фактори. Лъчева болест. 
25. Измръзвания – определение. Степен на измръзването, местни и общи промени. 
Принципи на лечение. 
26. Кръвотечения – видове. Симптоми на кръвозагуба. Реакция на организма при 
кръвотечения. 
27. Кръвоспиране спонтанно – механизъм на съсирване на кръвта. Изкуствено 
кръвоспиране – временно и окончателно. 
28. Кръвопреливане. Учение за кръвните групи. Резус фактори. 
29. Хирургическа обработка на рани. Първично и вторично зарастване – тъканни 
процеси. Ръбец. 
30. Трансплантация – определение, видове. Кожно-пластични операции. 
Трансплантация на органи. 
31. Следоперативни усложнения от страна на белите дробове – храносмилателния 
тракт, черния дроб, бъбреци. 



32. Възпалителен процес – определение, еволюциии, фази и развитие. Биохимични и 
тъканни процеси към възпалителното огнище. 
33. Остра неспецифична гнойна инфекция. Причинители. Локални и общи реакции на 
организма 
34. Фурункул. Карбункул. Хидрозаденит. 
35. Горещ гнойник. Флегмон. Панарициум. 
36. Лимфангити. Лимфаденит. 
37. Общи усложнения при гнойни инфекции – токсемия, сепсис, септикопиемия. 
38. Тетанус. 
39. Газова гангрена. 
40. Язви и фистули. 
41. Туморни заболявания – същност и класификация на туморите. 
42. Принципи на лечение на злокачествените тумори. 
43. Рак на езика и устните. 
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