
АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Пластично‐възстановителна и естетична 

хирургия“ (2020‐21 година ?) 

1. Цел  на  обучението  по  дисциплината.  Пластично‐възстановителната  и  естетична  хирургия  е 

специализирана хирургична дисциплина и обучението е насочено най‐вече към специализанти 

и  докторанти  в  специалността,  но  също  така  и  на  специализанти  в  близки  специалности  – 

лицево‐челюстна  хирургия,  оториноларингология,  офталмология  ,неврохирургия  и  обща 

хирургия  .  В  раздела  за  лечение  на  термична  травма  и  лечението  на  вродени  и  придобити 

дефекти, реконструкция на различни анатомични области, пластичната хирургия дава основни 

познания на студенти по медицина. Бурното развитие на естетичната хирургия през последните 

години налага и представяне на основни познания на студентите по медицина в различни етапи 

на  своето  обучение.  В  рамките  на  пропедевтиката  на  хирургическите  болести  „Пластично‐

възстановителна  и  естетична  хирургия  ”  студентите  трябва  да  се  запознаят  с  основни  и 

специфични знания в пластичната хирургия от пропедевтична гледна точка. Това са процесите 

на  нормална  и  патологична  цикатризация,  видове  рани,  видове  превръзки,  кожни  тумори, 

пигментни лезии и тумори, видове местна пластика, кожни и композитни ламба. От студента се 

очаква да придобие основни познания за етиологията, патогенезата и лечението на термичната 

травма.  Като  допълнителни  знания  за  студента  очакваме  той  да  се  запознае  най‐общо  с 

възможностите и ограниченията при различните видове реконструктивни и естетични операции 

по органи и системи . Предвид нарасналото търсене на естетични интервенции, студентът трябва 

да се запознае с рисковете и усложненията в естетичните хирургични и нехирургични методи‐ 

Освен  снемане  на  анамнеза  на  пациентите,  хоспитализирани  в  хирургичен  стационар, 

студентите  извършват комплексен физикален преглед на хирургично болен пациент.  Целта на 

обучението по „Пластично‐възстановителна и естетична хирургия ” е съгласувана с: ‐ мисията и 

концепцията  за  университета,  ‐  обема  и  кредитния  рейтинг  на  дисциплината  (по  cистемата 

ECTS),  съобразени  с  учебния  план;  ‐  квалификационната  характеристика  на  специалността;  ‐ 

образователната  степен  (магистър).  Целта  е  съобразена  с  мястото  на  дисциплината  в 

специалността по значимост и по хронология в учебния план.  

2. Учебно съдържание на дисциплината. Обучението по пропедевтика на хирургическите болести 

съдържащо  знания  по  Пластично‐възстановителна  хирургия  се  провежда  през  3‐  та  година  на 

обучението на студенти по медицина.  

3.  Предпоставки.  В  началото  на  всеки  от  семестрите,  на  студентите  се  предоставят  темите  на 

лекциите и упражненията.  

4.  Академични  ресурси.  Академичният  състав  на  Секцията  по  Пластично  ‐възстановителна  и 

естетична хирургия включва: ‐ един професор ‐доктор на медицинските науки, един доцент – доктор 

по  медицина,  двама  главни  асистенти  –  доктори  по  медицина,  двама  хонорувани  асистенти  – 

доктори по медицина. 

5. Материални ресурси. Обучението на студентите по „Пропедевтика на хирургически болести 

което включа специалисти и специални знания в Пластично‐възстановителната хирургия с 

провежда в Клиниката по Пластично‐възстановителна хирургия на УМБАЛ „Св. Георги”. Налице са 

две зали за обучение, оборудвани с нужната апаратура, както и с три операционни зали, в които 

може да се осигури достъп на студентите (при спазване на правилата за работа в операционен 

блок). Предвид, че Отделението по Пластично‐възстановителна и естетична хирургия за деца е 



единственото в страната, което концентрира 99 % от случаите с лицеви аномалии, студентът по 

медицина може да се запознае с основните видове лицеви аномалии и принципите за тяхното 

мултидисциплинарно лечение. В двете клинични звена студенти и специализанти могат да се 

запознаят с лечението на вродени и придобити дефекти, хирургично и реанимационно лечение 

при термична травма, възстановителна и естетична хирургия. 

6. Лекционно обучение. Лекционното обучение се провежда по предварително одобрен план. По 

изискване, всяка лекция се представя от хабилитиран преподавател, под формата на мултимедийна 

презентация. Налице и лекционно обучение за специализанти разделено на модули, с определени 

критерии за постигнати знания от специализанта. 

7. Практически упражнения. Осъществява се практическо обучение на:  ‐ студенти по медицина;  ‐ 

специализиращи  лекари  по  Пластично‐възстановителна  и  естетична  хирургия,  модули  от  други 

хирургични  специалности,    анестезиология, реанимация и интензивно лечение, бакалаври 
„медицински специалисти по  здравни  грижи”, медицинска  козметика  . Провеждат  се курсове  за 

следдипломна  квалификация  на  лекари,  индивидуално  обучение  и  обучение  във 

високоспециализирани дейности. Практическите занятия на студенти по медицина се провеждат по 

групи.  

Основна  литература.  Преподавателите  от  Секция  по  Пластично‐възстановителна  и  естетична 

хирургия  към  Катедрата  по  Пропедевтика  на  хирургическите  болести  са  разработили  лекции  и 

упражнения по дисциплината. 

 8.1.  Основни  учебници  и  ръководства:  8.1.1.На  разположение  в  библиотеката  на  Медицински 

Университет  –  Пловдив  са  налице  достатъчно  учебници  и  монографии  по  специалността  на 

български и чужди езици; 8.1.2. Учебници и ръководства издадени от преподаватели на Секцията : 

‐ 1.  Оперативни методи в лицево‐челюстната хирургия. Под редакцията на проф. Кавракиров. 

МИ.” АРСО” 1998 г ISNB: 954‐8967‐22‐7  ;  ВРОДЕНИ  ЛИЦЕВИ  АНОМАЛИИ.  ПОЛИГРАФ  КОМЕРС 

2006    ISBN‐10:954‐91865‐1‐Ю.АНАСТАСОВ. Спешна педиатрия    ‐  „Изгаряне и измръзване”  ‐  първо 

издание/2000 ‐ под редакцията на проф. Б. Бойкинов и проф. Хр.Михов  ;  Спешна  педиатрия    ‐ 

„Изгаряне и измръзване” ‐ четвърто издание/2015 ‐ под редакцията на проф. Т. Шмилев   

9. Контролни работи – обучението на студенти,  специализанти и докторанти се контролира чрез 

периодични и окончателни форми за проверка на знанията, тестове и анкети за удовлетвореност на 

обучаващите от проведеното обучение.  

10. Самостоятелна подготовка и извънаудиторна работа на студента Самостоятелната работа се 

ръководи от преподавателя (асистента), който напътства студента както в литературните 

източници, така и в методите на тяхното усвояване при изготвяне на реферат по избрана от 

студента тема.  

11. Сътрудничество между преподавателите и студентите То се осъществява в две направления: ‐ 

Ангажираност на преподавателя към студента и неговата предварителна подготовка, текущи 

трудности по усвояване на материала и възможности с индивидуална програма на учене да 

постигне повече. ‐ Използване на часове за консултации (по предварително обявен график).  

12. В изпита по дисциплината „Пропедевтика на хирургическите болести ”участват преподаватели 

от Секцията по Пластично‐възстановителна хирургия, а в държавния изпит за специалност по 



Пластично‐възстановителна и естетична хирургия – двама от хабилитираните преподаватели – 

професор Анастасов и доцент Зънзов.  

 


