План-програмата
за провеждане на теоретично обучение
по специалност „Кардиохирургия” в МУ – Пловдив за 2020г:
Въведение – Специализацията по кардиохирургията е с продължителност 5 години и
теоретичното обучение следва да се провежда по утвърдената вече програма по време на
съответните модули, което предполага, че нивото на теоретичната подготовка на
специализантите ще съответства на практическата им подготовка и явяването на колоквиуми
ще се осъществява след съответния модул.
 Първият лекционен курс „Хирургично лечение на придобитите сърдечни
пороци” – продължителност 20 дни, е целесъобразно да се проведе по време на модул № 10 Заболявания на сърдечните клапи /6 месеца/.
 Вторият лекционен курс „Хирургично лечение на ВСМ” – продължителност 20
дни, да се проведе по време на модул № 14 – Детска кардиология и хирургично лечение на
вродените сърдечни малформации /6 месеца/. Практическото обучение се осъществява в НКБ
– Клиника по детска хирургия, а лекционният курс ще се провежда в катедрата.
 Третият лекционен курс „Спешни състояния в кардиохирургията” –
продължителност 20 дни, ще се провежда по време на модул № 9 – Хирургично лечение на
исхемичната болест на сърцето /6 месеца/.
 Четвъртият лекционен курс „Хирургично лечение на острата или обострена
хирургична СН /сърдечна трансплантация; системи за подпомагане на циркулацията/ продължителност 20 дни, ще се провежда по време на модул № 12 – Хирургично лечение на
терминалната сърдечна недостатъчност. Сърдечна трансплантация. Системи за механична
циркулаторна поддръжка /2 месеца/.
 Петият лекционен курс „Миокардна и церебрална протекция” –
продължителност 10 дни, ще се провежда по време на модул № 11 – Аортна хирургия.
Хирургия на магистралните съдове /5 месеца/.
Всички лекционни курсове ще се провеждат, както и до момента, в Катедрата по
сърдечна и съдова хирургия на Медицински факултет към Медицински университет Пловдив. По време на модул № 12 специализантите след предварителна уговорка по телефон
ще присъстват на хирургични интервенции като VAD, TAH и сърдечна трансплантация в
болница „Св. Екатерина”, тъй като посочените интервенции се извършват само там.
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