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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО 
ТЕМИ 
    

Наименование на темата  Всичко 
часове Лекции Упражнения 

        
I. ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ       
1. Задължения на медицинската сестра в 
интензивното отделение. Наблюдение на болен, 
мониторинг на основните жизнени функции. 4 2 2 
2. Хомеостаза. Водно-електролитно равновесие-
нарушения и корекция. Разтвори за инфузионно 
лечение. Подготовка и участие на медицинската 
сестра при нейното осъществяване. Канюлиране на 
периферни и централни венозни съдове. 4 2 2  
3. Дишане и газообмен. Анатомо-физиологични 
особености на дихателната система от 
анестезиологично гледище. Остра дихателна 
недостатъчност. Етиология, патогенеза, клиника. 
Лечение на остра дихателна недостатъчност 
/поддържане на свободни дихатени пътища, 
изкуствено дишане, кислородолечение/. Механична 
белодробна вентилация./неинвазивна и инвазивна/. 
Задължения на медицинската сестра. 4 2 2  
4. Алкално-киселинно равновесие и кръвно-газов 
анализ-нарушения. Вземане на кръв за КГА. 
Белтъчен и енергичен баланс. Ентерално, 
парентерално и смесено хранене. Участие на 
медицинската сестра в осъществяването на 
храненето. 4 2 2  
5. Хемодинамика-анатомофизиологични основи. 
Ритъмни и проводни нарушения на сърдечната 
дейност. Остър инфаркт на миокарда. Хиповолемия, 
синкоп, колапс. Сестрински грижи. Шок-патогенеза, 
видове. Шок от кръвозагуба. Сепсис-септичен шок. 
Алергичен шок. Причини и особености. Лечение на 
шока. Измерване на централно венозно налягане. 
Кръвопреливане-показания, контрол и усложнения. 
Сестрински грижи при болен в шок, участие в 
лечението. 4 2 2 
6. Комбинирана травма. Черепно-мозъчна травма-
мозъчен едем. Поведение и обгрижване на тези 
болни. Гръдна травма. Пневмоторакс-видове. 
Гръден капак. Задължения на медицинската сетра 
при оказване на първа помощ и последващо 
лечение при болни с гръдна травма. 4 2 2  
7. Терминални състояния. Поведение на 
медицинската сестра при болен в клинична смърт. 
Кардиопулмонална ресусцитация на манекен. 4 2 2  
8. Донорство на органи. Интензивни грижи при 
поддържане на жизнени функции при донори. 
Деонтологични проблеми в работата на 
анестезиологичната и реанимационна сестра. 4 2 2  
                                                             Всичко часове: 32 16  16  
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II. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ       
1. Анестезията като наука-същност и задачи. 
Анестезия-определение. Видове анестезия: 
обща/инхалационна, венозна и локо-регионална/. 4 2 2 
2. Анестезиологично отделение / сектор/-устройство, 
функция. Задължения на медицинската сестра в 
анестезиологичния екип. 4 2 2 
3. Апаратура и пособия за анестезия. Задължения 
на медицинската сестра при подготовката на 
апаратурата за анестезия. Проверка на мониторите. 
Медикаменти за анестезия. Анестезиологична 
масичка. 4 2 2  
4. Техническо изпълнение на общата инхалационна 
анестезия. Стадии на обща анестезия. Подготовка 
на болен за анестезия. Премедикация. Алгоритъм на 
поведение на медицинската сестра при 
ендотрахеална и маскова анестезия. 4 2 2  
5. Венозна анестезия. Средства. Задължения на 
медицинската сестра по време на венозна 
анестезия. Балансирана анестезия. Седиране на 
болни при болезнени инструментални изследвания и 
манипулации. Мониторен контрол на жизнените 
функции. 4 2 2 
6. Регионалана анестезия-средства и видове. 
Техническо изпълнение, спинална и епидурална 
анестезия, регионални блокове-задължения на 
медицинската сестра. Интоксикация от локални 
анестетици-причини и лечение. 4 2 2  
7. Болка-същност, видове, лечение. Екип за лечение 
на болката. Усложнения, грешки и опасности по 
време на анестезия, поведение на медицинската 
сестра при овладяването им. 4 2 2  

Всичко часове: 28 14 14 
Общо часове: 60 30 30 
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