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1. Въведение в реанимацията и интензивното лечение. Организация и структура на  Отделение за 
интензивно лечение. Индикации и контраиндикации за интензивно лечение. Същност на понятието 
„критично състояние“. Кислородна доставка, кислородни нужди и кислородна консумация на 
тъканите. Практически аспекти на диагностично-лечебния процес при пациенти на интензивно 
лечение. Мониториране при интензивно лечение. Хемодинамичен, респираторен, неврологичен, 
температурен мониторинг- практически особености. Демонстрация на различни мониторни 
техники. 

2. Водно-електролитно състояние и алкално-киселинно равновесие  на организма- отклонения и 
лечение. Демонстрация на клинични случаи. 

3. Практически аспекти на интензивното лечение при пациенти с остра дихателна недостатъчност. 
Специфични особености на диагностично-лечебния процес. Практическо провеждане на изкуствена 
белодробна вентилация- индикации, видове, избор на режим на вентилация, мониториране и 
усложнения. Демонстрация на клинични случаи. 

4. Практически аспекти на интензивното лечение при пациенти в шок. Специфични особености на 
диагностично-лечебния процес при хиповолемичен, кардиогенен, обструктивен и дистрибутивен 
шок. Практически основи на инфузионната, вазопресорната и инотропната терапия. Демонстрация 
на клинични случаи. 

5. Практически аспекти на интензивното лечение при пациенти с тежък сепсис и септичен шок. 
Специфични особености на диагностично-лечебния процес. Актуални проблеми на 
антибактериалната, хемодинамичната, имуномодулиращата и поддържащата терапия при 
септично болни пациенти. Демонстрация на клинични случаи. 

6. Практически аспекти на интензивното лечение при пациенти с тежки и множествени травми. 
Стратегия и фази на обгрижване. Компоненти на травма системата. Практически насоки при триаж 
на травматични пациенти. Мениджмънт на травматично болните пациенти в отделение за 
интензивно лечение- поведение по фази. Особености на диагностично-лечебния процес при 
пациенти с тежки гръдни, коремни и тазови травми. Демонстрация на клинични случаи. 

7. Практически аспекти на интензивното лечение при пациенти с остро настъпили нарушения във 
функциите на централната нервна система. Специфични особености на диагностично-лечебния 
процес при пациенти в кома, с тежка черепно-мозъчна травма и мозъчно-съдови инциденти. 
Принципи на лечение на синдрома на повишено интракраниално налягане. Мозъчна смърт. 
Кондициониране на донор на органи и тъкани. Демонстрация на клинични случаи. 

8. Изкуствен нутритивен съпорт при интензивно лечение. Малнутриция- практически особености на 
диагностично-лечебния процес. Основи на парентералното, ентералното и смесеното хранене- 
индикации, контраиндикации, техники, средства, мониториране, усложнения. Демонстрация на 
клинични случаи. 

9. Основни принципи на кардиопулмоналната ресусцитация. Клинична смърт, сърдечно спиране- 
определение, срокове, признаци. Показания и противопоказания за кардиопулмонална 
ресусцитация. Основно и разширено поддържане на жизнените функции- техники за осигуряване и 
поддържане на проходими дихателни пътища, изкуствена белодробна вентилация, извънгръдно 



притискане на сърцето. Фармакологична терапия при кардиопулмонална ресусцитация. 
Електрическа терапия. Алгоритъм на поведение при асистолия, безпулсова електрическа активност, 
безпулсова камерна тахикардия, камерно мъждене. Лечение на постресусцитационния синдром. 

ОБОБЩАВАЩ ТЕСТ ВЪРХУ РАЗДЕЛ „ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ 
 
10. Въведение в анестезиологията. Понятие за анестезия. Видове анестезия. Обща анестезия- 
определение, компоненти, видове. Етапи и стадии на общата анестезия. Апаратура за обща 
анестезия- принципно устройство. Анестезионни системи на дишане. 

11. Практическо осъществяване на обща анестезия. Клиничен преглед и подготовка на пациент за 
анестезия. Оценка на анестезиологичния риск. Изготвяне на план за предстоящата анестезия и 
избор на анестетична техника. Премедикация- същност, цели, видове, средства. Особености при 
оценката и подготовката за анестезия на пациенти с придружаващи заболявания. Поведение при 
пациенти с „пълен стомах“. Демонстрация на клинични случаи. 

12. Практическо осъществяване на обща анестезия. Увод в общата анестезия. Демонстрация на 
различните техники на увод в обща анестезия. Поддържане на общата анестезия и мониториране 
на пациент по време на анестезия. Средства за увод и поддържане на обща анестезия- 
фармакологични особености от практическо значение. Възстановяване след анестезия- етапи и 
критерии за възстановяване. Практическа оценка на готовността на пациента за извеждане от 
операционната зала. Демонстрация на клинични случаи. 

13. Основни техники и средства за осигуряване и поддържане на проходими дихателни пътища при 
анестезия и интензивно лечение. Апаратна маскова анестезия- техника, идикации, 
контраиндикации. Ларингеална маска- същност, видове, техника на поставяне, предимства и 
недостатъци, индикации и контраиндикации. Индикации, техники и средства за ендотрахеална 
интубация. Практически аспекти при осъществяването на ендотрахеална интубационна анестезия. 
Демонстрация на клинични случаи. 

14. Практически аспекти при осъществяването на локорегионална анестезия- определение, 
показания и противопоказания, особености на преданестезиологичната оценка и подготовка на 
пациентите. Локални анестетици- фармакологични особености от практическо значение. 
Практическо осъществяване на епидурална и спинална анестезия- определение, показания и 
противопоказания, подготовка, техника. Периферни нервни блокади- техника на аксиларен блок. 
Усложнения периферните и централни неврални блокади- профилактика и лечение. Демонстрация 
на клинични случаи. 

15. Практически аспекти на анестезията в отделните области на хирургията- коремна, гръдна, 
неврохирургия, офталмология, оториноларингология, ортопедия и травматология, АГ. Анестезия в 
амбулаторната хирургия. Седиране при инвазивни диагностични и терапевтични процедури. 
Демонстрация на клинични случаи.  
ОБОБЩАВАЩ ТЕСТ ВЪРХУ РАЗДЕЛ „ОБЩА АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ“ 
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