
УЧЕБНА ПРОГРАМА  
ЗА ЛЕКЦИИТЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 
  

1. Анестезиологията и интензивното лечение като наука- предмет и основни задачи. Основни принципи 
на реанимацията и интензивното лечение. Организация и структура на  Отделение за интензивно 
лечение. Индикации и контраиндикации за интензивно лечение. „Критично състояние“- същност на 
понятието. Практически аспекти на диагностично-лечебния процес при пациенти на интензивно лечение. 
Мониториране при интензивно лечение. Хемодинамичен, респираторен, неврологичен и температурен 
мониторинг.  

Лектор: д-р К. Чифлигаров, д.м. 
        Асистент: д-р Г. Павлов, д.м. 

2. Равновесие на вътрешната среда на организма (част I). Водно-електролитно равновесие - отклонения 
и лечение.    

                                                                                                                     Лектор: д-р К. Чифлигаров, д.м. 
        Асистент: д-р Г. Павлов, д.м. 

3. Равновесие на вътрешната среда на организма (част II). Алкално-киселинно равновесие - отклонения 
и лечение.    

                                                                                                                     Лектор: д-р К. Чифлигаров, д.м. 
        Асистент: д-р Г. Павлов, д.м. 

4. Остра дихателна недостатъчност- определение, класификация, етиология, патогенеза, клинична 
картина, диагностика и мониториране, принципи на лечение. Основи на изкуствената белодробна 
вентилация. Остър респираторен дистрес синдром при възрастни- определение, критерии за диагноза, 
етиопатогенеза, клинична картина, принципи на лечение. 
                                                                                                                                    Лектор: д-р К. Чифлигаров, д.м. 

     Асистент: д-р Г. Павлов, д.м. 
5. Шок- определение, класификация, патогенетични механизми, клинична картина, диагностика и 
мониториране, принципи на лечение. Основни принципи на инфузионната, вазопресорната и 
инотропната терапия 
                                                                                                                    Лектор: д-р Г. Павлов, д.м. 

  Асистент: д-р К. Чифлигаров, д.м. 
6. Сепсис и септичен шок- основни понятия и определение. Етиология и патогенеза. Класификация. 
Скали за оценка. Клинична картина. Диагностика и мониториране. Принципи на лечение. 

 
                                                                                                                                   Лектор: д-р Г. Павлов, д.м. 
        Асистент: д-р К. Чифлигаров, д.м. 
7. Интензивно лечение при пациенти с тежки и множествени травми. Определение за политравма. 
Механизъм на възникване. Модели на нараняването. Стратегия и фази на обгрижване. Компоненти на 
травма системата. Триаж на пациентите. Скорова оценка на травматично болните. Мениджмънт на 
травматично болните пациенти в отделение за интензивно лечение- поведение по фази. Damage control 
ресуститация- основни принципи. Особености на интензивното лечение при пациенти с тежки гръдни, 
коремни и тазови травми.  
                                         Лектор: д-р Г. Павлов, д.м. 

     Асистент: д-р К. Чифлигаров, д.м. 
8. Интензивно лечение при пациенти с остро настъпили нарушения във функциите на централната 
нервна система- коматозни състояния, тежка черепно-мозъчна травма, мозъчно-съдови инциденти. 
Скали за оценка. Мозъчна смърт- определение, етиология и патогенеза, критерии за поставяне на 
диагнозата. Органодонорство. 

                                                                                                                     Лектор: Д-р К. Чифлигаров, д.м. 
        Асистент: д-р Г. Павлов, д.м. 

9. Хранителна и метаболитна поддръжка при пациенти на интензивно лечение. Малнутриция при 
пациенти в критично състояние- определение, патогенеза, значение. Показания, противопоказания и 



основни принципи на хранителната и метаболитна поддръжка при критично болни пациенти. Основни 
принципи на парентералното, ентералното и смесено хранене- определение, показания, техники, 
средства, мониториране и усложнения.                                                                                                                    
                                                                                                                                   Лектор: д-р Г. Павлов, д.м. 
        Асистент: д-р К. Чифлигаров, д.м. 

10. 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. 
                                                                                                                                   Лектор: д-р Г. Павлов, д.м. 
        Асистент: д-р К. Чифлигаров, д.м. 
11. Основни цели и задачи на съвременната анестезиология. Видове анестезия. Определение за обща 
анестезия. Видове обща анестезия. Въздействие на средствата за обща анестезия върху ЦНС. Теории за 
общата анестезия. Етапи и стадии на общата анестезия. Апаратура за обща анестезия. Анестезионни 
дихателни системи. 
                                                                                                                                    Лектор: д-р К. Чифлигаров, д.м. 

     Асистент: д-р Г. Павлов, д.м. 
12. Клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия. Анестезиологичен риск. План за 
предстоящата анестезия. Премедикация. Провеждане на обща анестезия. Техники за увод в анестезия- 
видове, предимства и недостатъци. Поддържане на обща анестезия и мониториране на пациент по 
време на анестезия. Възстановяване след анестезия- етапи. Критерии за извеждане от операционната 
зала. 
                                                                                                                                   Лектор: д-р Г. Павлов, д.м. 
        Асистент: д-р К. Чифлигаров, д.м. 
13. Обща инхалационна анестезия. Определение. Средства за инхалационна анестезия. 
Фармакокинетика и фармакодинамика на инхалационните анестетици. Техники за инхалационна 
анестезия- апаратна маскова и ендотрахеална интубационна анестезия.  
                                                                                                                                    Лектор: д-р К. Чифлигаров, д.м. 

     Асистент: д-р Г. Павлов, д.м. 
14. Обща венозна анестезия. Определение. Средства за венозна анестезия. Фармакокинетика и 
фармакодинамика на венозните анестетици. Техники на обща венозна анестезия. Физиология на 
нервно-мускулното провеждане. Мускулни релаксанти- определение, класификация, механизъм на 
действие. Индикации и контраиндикации за приложение. Възстановяване на нервно-мускулното 
предаване. 
                                                                                                                                   Лектор: д-р Г. Павлов, д.м. 
        Асистент: д-р К. Чифлигаров, д.м. 
15. Локорегионална анестезия- определение, класификация. Индикации и контраиндикации. 
Фармакология на локалните анестетици. Локална и системна токсичкост на местните анестетици. 
Техники на провеждане на локорегионална анестезия. Периферни неврални блокади- блок на plexus 
brachialis. Централни неврални блокади- определение, видове, индикации и контраиндикации, техника 
на извършване и усложнения. 
                                                                                                                                    Лектор: д-р Анг. Проданов 

     Асистент: д-р Г. Павлов, д.м. 
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