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Прието на КС с Протокол № 1/19.02.2019  
 

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 
ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ДЕТСКА ХИРУРГИЯ“ 

 
1.Цел на обучението по дисциплината  
 

Основна цел на обучението по дисциплината  „ДЕТСКА ХИРУРГИЯ“ е 
осигуряване на съвременна теорeтична и практическа подготовка по най-важните 
въпроси на детската хирургия. 
 
Целта се съгласува с:  
 
 мисията и концепцията за университета,  
 обема и кредитния рейтинг на дисциплината (по cистемата ECTS), видни от 

учебния план;  
 квалификационната характеристика на специалността;  
 образователната степен (магистър).  

Целта е съобразена с мястото на дисциплината в специалността по значимост и по 
хронология в учебния план.  
 

Да оперираш дете изисква не само финес и сръчност, не само общи познания или 
универсална подготовка. Необходимо е продължителен стаж и себеотдаване, 
проникновено разбиране на детската душа, възможности за равноправен контакт с 
детето. Операцията на едно дете изисква наличието на добре обучен и сработен екип – 
хирурзи, анестезиолог, реаниматор, операционни и анестезиологични сестри. Децата се 
лекуват от екип компетентни професионалисти в специализирани клиники и отделения. 
 
2.Учебно съдържание на дисциплината  
 

ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ 

ЛЕКЦИИ 

 

1. История на детската хирургия. Заболявания на хранопровода и стомаха. 
2. Остър хирургически корем в детската възраст – остър апендицит, инвагинация, 

заклещена слабинна херния. 
3. Аноректални аномалии. 
4. Най-често срещаните вродени аномалии в детската възраст. 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

1. Вродени заболявания на хранопровода и диафрагмата. 
2. Вродени заболявания на предна коремна стена – омфалоцеле, гастросхиза, 

хернии, екстрофия на пикочен мехур. 
3. Вродени заболявания на стомаха (вродена пилорна стеноза) и ГЕРБ. 
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4. Вродени заболявания на тънките черва. 
5. Вродени заболявания на дебелото черво (болестта на Хиршспрунг, аноректални 

аномалии). 
6. Остър хирургически корем в детската възраст (остър апендицит, инвагинация, 

заклещена слабинна херния). 
7. Остри гнойни инфекции в детската възраст – некротичен флегмон, анаеробна 

инфекция, гнойни заболявания на бял дроб и плевра, хематогенен остеомиелит. 
8. Тумори в детската възраст (тумор на Вилмс, невробластом, рабдомиосарком). 

 
 
3. Предпоставки  
 
Студентът трябва да притежава основни познания по детска хирургия, за да завърши 
успешно обучението си по медицина, хирургия и детска хирургия.  
Студентите от  4 и 5 курс на специалноста медицина се допускат до изпит по детска 
хирургия след провеждане на обучението в пълен обем. 
 
4.Академични ресурси  
 
Академичният състав на Секцията по Детска хирургия включва 3 ха6илитирани 
преподаватели и 2 нехабилитирани преподаватели. Всички  преподаватели имат 
придобита специалност по Обща хирургия и Детска хирургия.  
Лекциите се четат от хабилитиран преподавател (доцент или професор) с придобита 
научна степен Доктор по съответната докторска програма.  
Практическите упражнения се водат от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели 
(асистенти). Нехабилитираните преподаватели притежават ОКС „магистър“ по 
медицина и са назначени след конкурс.  
 
5.Материални ресурси 
  
Секцията по детска хирургия разполага с три учебни зали, като всички са осигурени с 
техника за мултимедийно презентиране. 
За обучението на студентите се използват също манипулационните и превързочните 
зали. Обсъждат се трудни случаи до леглото на болния в Интензивното отделение към 
секцията по Детска хирургия. При подчертан кинтерес към дисциплината студентите се 
допускат до операционните зали. 
 
6.Лекционно обучение.  
 
Лекциите се подготвят и изнасят под формата на мултимедийни презентации, които се 
предоставят на студентите предварително по електронен път, за да могат да се 
подготвят за всяко занятие. Обемът и форматът на предоставяне на лекциите са избор 
на водещия лектор. Лекционният курс по Детска хирургия е от 4 лекции по 2 часа 
всяка.  
 
7.Практически упражнения  
 
Провеждат се по групи. За упражненията се предоставят методични указания, 
ръководства и тестове. Поставят се самостоятелни и екипни задачи. Проверява се:  
 подготовката на студента,  
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 резултатите (получени знания и умения) от конкретното упражнение.  
Като методична форма се отдава предимство на работа в екип, екипните дискусии и 
ролеви игри. Могат да се възлагат задачи на студентите да подготвят и защитят своя 
теза (презентация) по тема, която преподавателят определя на предходното занятие. 
След това се провежда дискусия с групи студенти, пред които докладващият студент 
защитава тезата си.  
Практическите занимания включват 8 упражнения по 2 часа всяко. 
 
8.Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове  
 
Преподавателят е длъжен да има разработени лекции и упражнения по дисциплината и 
да предоставя в електронен вид лекциите си, обучаващи тестове и други учебни 
материали.  
Представя се списък на основната препоръчвана литература по дисциплината, по всяка 
нейна компонента (лекции, упражнения) с приоритет на достъпните източници (да се 
отделят като „основна литература”). Препоръчват се и интернет ресурси от които може 
да се намерят подходящи материали за подготовката на студента.  
  
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ръководство по хирургия с атлас, том ХІІІ-Детска хирургия, под редакцията на 
проф. О. Бранков, Академично издателство „Проф. М. Дринов”, София, 2011 г. 

2. Учебник по Детска хирургия, под редакцията на проф. Ив. Иванчев, Медицина и 
физкултура, София 1988 г. 

3. Учебник по Детска хирургия, под редакцията на проф. д-р Д. Арнаудов, Медицина и 
физкултура, София, 1978 г. 

4. Internet – Pediatric surgery, 6th edition, Jay Grosfeld et all, Mosby, 2006. 

5. Internet – Pediatric surgery, P. Puri, M. Hollwarth ed. Springer, 2006. 

9. Контролни работи  
 
Студентите се натоварват динамично и интензивно през семестъра. Изхожда се от 
презумпцията, че начинът на придобиване на знанията и уменията е важен фактор за 
тяхната дълбочина, трайност и приложимост. Текущ контрол на знанията на студентите 
се провежда чрез тестове минимум два пъти в семестър. На студентите се предоставя 
своевременно информация и разяснения на резултатите от контрола (на следващото 
упражнение), което да подпомогне по-нататъшната им подготовка. До 3 (три) дни след 
обявяване на резултатите студентът има право да се запознае с работата си. Резултатите 
от тези проверки влизат като компонент в крайната оценка за семестъра.  
 
10. Самостоятелна подготовка и извънаудиторна работа на студента  
 
Самостоятелната работа се ръководи от преподавателя (асистента), който напътства 
студента както в литературните източници, така и в методите на тяхното усвояване. 
Предоставят и обучителни тестове, вкл. оn line, за самостоятелна работа и упражнения 
на студентите.  
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11. Сътрудничество между преподавателите и студентите  
 
Това сътрудничество се изразява в:  
-  Ангажираност на преподавателя към студента и неговата предварителна 

подготовка, текущи трудности по усвояване на материала и възможности с 
индивидуална програма на учене.  

- Часове за консултации.  
-  Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и др.  
 
12. Изпити  
 
Текущите оценки, предвидени по учебен план на дисциплината, се дават за:  
1. Резултатите на студента в семинарни упражнения, курсови и самостоятелни задачи, 
работа на студента с преподавателя  
 
2. Поне две (една по средата и една в края на семестъра) контролни писмени работи или 
студентски разработки.  
 
13. Стандарти за оценяване  
 
Успешното изучаване на дисциплината детска хирургия от учебния план се оценява 
като стойност от оценки, разпределени в два основни елемента:  
 
• Първият включва оценката за учебната дейност на студента през целия семестър (не 
повече от 30 %). Включва отделни оценки за от текущ контрол (тестове), за пълното и 
качествено изпълнение на формите за самостоятелната работа, предвидени в учебната 
програма на дисциплината.  
 
• Вторият включва оценката от изпита по дисциплината (не повече от 70 %). Важно 
значение има и регламента за провеждане на изпита, така че да се сведе до минимум 
възможността за манипулиране на неговите резултати.  
За дисциплината се разработват ясни стандарти за оценка.  
Нивата на възпроизвеждане и ползване на знанията от студентите се определят като 
информационно-репродуктивно, технологично-продуктивно, проблемно-продуктивно, 
иновационно-творческо.На основа на гореизложеното всяка оценка за теоретическия 
компонент на изпита се определя дадена характеристика:  
 

СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

НА СТУДЕНТИТЕ ОБУЧАВАЩИ СЕ В СЕКЦИЯ ПО ДЕТСКА ХИРУРГИ 

Отличен 6 – задълбочени познания на фактологията, както и допълнителни знания и 
умения, включваща новости по разискваната тема. Да проличава собствено мислене и 
аргументиране на причинно-следствените връзки. 

Много добър 5 -  много добри знания на фактологията на темата. Умения за прилагане 
на наученото при сложни казусни задачи. 

Добър 4 – овладени ключеви познания по темата, но без да може да ги изведе до 
самостоятелно мислене. 
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Среден 3 – усвоени ключови знания на прости задачи 

Слаб 2 – не отговаря на нито едно от изискванията 

Студентите се запознават със стандартите за оценяване при започване на 
обучението по дисциплината. 

14.Формиране на крайната оценка  
 
Крайната оценка определя в каква степен даденият студент е постигнал целта на 
обучението, поставена в началото. Тя е многокомпонентна и включва оценка от писмен 
краен изпит,оценка от устен краен изпит и оценка от текущ контрол.  
За всеки компонент, участващ в крайната оценка се определя коефициент на значимост 
(от 0 до 1), като общата сумата на коефициентите трябва да винаги да бъде 1. Крайната 
оценка се получава като сбор от оценките по шестобална система от различните 
компоненти умножени със съответните коефициенти на значимост.  
Qкрайна оценка= к1Qоценка от текущ контрол+к2Qоценка от писмен 
изпит+к2Qоценка от устен изпит  
к1 = 0.20; к2= 0.50; к3= 0.30  
Ако един от компонентите на крайня изпит е слаб 2, крайната оценка е 
задължително слаб 2.  
Компопентите участващи при формиране на оценката и коефициентите на значимост за 
всяка дисциплина се определят от Академичния съвет с приемане на настоящия 
академиченстандарт на дисциплината.  
 
15. Документиране, съхранение на резултатите и контрол на дейността по 
оценяването  
 
• Оценяваните студенти имат правото и задължението да се информират за регламента, 
процедурите и резултатите от оценяването, да предявяват претенции и жалби при 
неспазване на настоящите правила.  
• Правото на студента по смисъла на предходната точка е в сила в случаите на 
установени технически пропуски или грешки (например при изчисляване или нанасяне 
на оценките), както и при сериозни основания за разминаване на фактически 
показаните знания, умения и компетентности и получената крайна оценка за тях.  
• Допускат се корекции на оценките в случаите по предходната алинея в студентската 
книжка, изпитния протокол или по партидата в главната книга само от титуляра на 
дисциплината.  
• Евентуални спорове и претенции от страна на студентите се отправят писмено към 
оценяващия екип, който следва да даде аргументиран отговор до края на следващия 
работен ден.  
• Установени и доказани случаи на сериозно нарушаване на правата на студента при 
оценяването на неговите знания, умения и компетентности се отнасят чрез писмена 
жалба до Зам. ректора по КА.  
Изпитните материали се съхраняват и се предоставя възможност на студентите да се 
запознаят с тях и основанията за оценка по ред и процедура обявени предварително. 
Периода, в който се осигурява достъп на студентите до изпитните материали и 
резултати е не по-дълъг от 3 (три) работни дни след датата на изпита.  
Характеристиката на дисциплината се предоставя на студента в началото на 
обучението. Това е в съответствие с ЗВО чл. 56. ал. 1„преподавателите са длъжни да 
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разработят и да оповестят по подходящ начин и описание на водения от тях лекционен 
курс, включващо заглавия и последователност на темите от учебното съдържание, 
препоръчителна литература, начин на формиранена оценката и форма на проверка на 
знанията и уменията“.  
 
 
 
Проф. д-р Пенка Стефанова , дм  
Ръководител  Секция Детска хирургия 


