
 
 
 
 
 

 
КОНСПЕКТ  

ЗА СТУДЕНТИ МЕДИЦИ – IV-V КУРС – 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ХИРУРГИИ 

 
 
СЪРДЕЧНА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ 
1. Анатомия на сърцето и големите кръвоносни съдове.Анатомия на 

съдовете на шията. Анатомия на преден, среден и заден медиастинум. 

2. Вродени сърдечни пороци – класификация, диагностика, хирургично 

лечение 

3. Исхемична болест на сърцето. Хирургично лечение. Показания за 

оперативна миокардна реваскуларизация. Артериални и венозни графтове 

4. Хирургично лечение на усложненията от остър миокарден инфаркт 

5. Придобити заболявания на сърдечните клапи – етиология, диагностика, 

хирургично лечение, показания за операция 

6. Белодробна тромбемболия – етиология, клинична картина, диагностика, 

лечение 

7. Аневризми на кръвоносните съдове – видове, клинични прояви, 

диагностика, оперативно лечение - показания 

8. Остра дисекация на аортата – рискови фактори, класификация, клинични 

прояви, диагностика, показания и техники за оперативно лечение 

9. Сърдечни тумори – клиника, диагностика и лечение 

10. Сърдечно-съдов травматизъм – диагностика и лечение. Ятрогенни 

наранявания на сърцето и съдовете 

11. Временна и постоянна електрокардиостимулация 

 

 



 

 

 

12. Остра артериална недостатъчност на крайниците и мезентериалните 

съдове – етиология, клиника, диагностика, лечение 

13. Хронична артериална недостатъчност на крайниците – обща 

характеристика, класификация, методи на изследване, видове операции 

14. Облитерираща атеросклероза, облитериращ ендартериит, диабетна 

ангиопатия, специфични характеристики 

15. Болест и синдром на Рейно 

16. Венозни тромбози – повърхностни и дълбоки. Флегмазия церулеа 

доленс 

17. Варикозна болест – етиология, клиника, изследвания, лечение 

18. Посттромбофлебитна болест. Болест на Пейджет-Шрьотери – клиника 

и лечение 

19.Синдром на горна  празна вена 

20. Синдром на долна празна вена 

21. Остра и хронична лимфно-съдова недостатъчност 

22. Принципи на антикоагулантното и фибринолитично лечение в 

хирургията 

23. Стенотично-облитеративни заболявания на екстракраниалните съдове – 

хирургична тактика  
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