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АКАДЕМИЧАН СТАНДАРТ 

ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ”УРОЛОГИЯ” 

 

1. Цел на обучението по дисциплината 

Урологията е задължителен по Единните държавни изисквания предмет за 

студентите по медицина с минимален хорариум от 45 часа. По утвърдения учебен план 

за специалността ”Медицина” хорариумът на дисциплината „Урология ” в МУ – 

Пловдив е 50 часа, като лекционните часове са 20, а практическите упражнения – 30 

часа. Дисциплината се изучава през VIII или ІX учебен семестър и завършва с изпит в 

края на всеки семестър. След успешно положен изпит студентите получават 1.9 

кредита. Урологията е надграждаща учебна дисциплина и компонент от държавния 

изпит по хирургия.  

Курсът има за цел да даде основни познания в областта на общата урология 

(семиотика на уролологичните заболявания, методи за изследване на урологично 

болен), включително и малформативните уропатии в урологията; да очертае основните 

аспекти на клиничната андрология с акцент върху мъжките сексуални дисфункции и 

мъжкия инфертилитет, така че студентите да могат да се ориентират в многофакторната 

му обусловеност и методите за неговото хирургично лечение и неговите алтернативи и 

предвиждат възможностите на репродуктивната медицина по отношение на мъжкия 

фактор за инфертилитет; а така също и да подчертае съвременните минимално 

инвазивни методи за хирургично лечение на редица урологични заболявания. Курсът 

по урология е необходима и задължителна основа за цялостния курс по хирургия.  

Практическият курс въвежда студентите в основни техники за диагностика чрез 

класически физикални, клинични и съвременни образни и инструментални методи и 

охарактеризиране на клиничното разнообразие и клиничните маски особено на 

спешните и неотложни урологични заболявания. Адекватните познания в теоретичен и 

практически аспект са необходими за придобиване на образователно - 

квалификационната степен “Магистър “ и за по - добра професионална квалификация 

“Лекар “.  

 

2. Учебно съдържание на дисциплината 

 

ПЛАН НА ЛЕКЦИИТЕ 

 

Лекция № 1 – 2 часа  

СЕМИОТИКА НА УРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ.  СВРЪХАКТИВЕН 

ПИКОЧЕН МЕХУР. Общи симптоми и скали за оценка на общото състояние на 

пациента. Класификация на урологичните симптоми. Болка - характеристика, 

локализация и механизъм на възникване. Разстройства свързани с акта на уриниране. 

Промени в отделената урина - количествени и качествени (характеристика на 

хематурията според различни стратифициращи критерии). Генито-сексуални 

смущения. Еректилна дисфункция - дефиниция, диагностика, урологични заболявания 

и операции като причина за функционална и органична еректилна дисфункция, 
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диагностика и терапевтични препоръки за лечение. Свръхактивен пикочен мехур - 

модерни патогенетични аспекти и възможности за лечение. 

 

Лекция №2 – 2 часа. 

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В УРОЛОГИЯТА. 

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УРОЛОГИЯТА. Анатомо - физиологични 

бележки  на мъжка и женска уретра. Инструментални методи за изследване на уретра, 

пикочен мехур, уретер и бъбрек - техника, индикации и контраиндикации (относителни 

и абсолютни). Видове катетри, означения на катетрите, необходими материали и 

пособия за катетеризация. Урологични лабораторни изследвания на различни 

биологични материали - специфични тестове, панел от туморни биомаркери, 

функционално изследване на бъбречната функция и хормонални изследвания. 

Стандартизирани критерии за оценка на еякулата според СЗО (2010). - нарушения в 

спермограмата и тяхната клинична оценка (OAT - syndrome). 

 

ЛЕКЦИЯ №3 – 2 часа 

ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА И МЪЖКАТА ПОЛОВА 

СИСТЕМА. Ембрионално развитие на отделителната система. Аномалии на бъбрека – 

в броя, големината, в положението и взаимоотношението. Аномалии в структурата – 

бъбречна поликистоза, кисти на бъбреците. Класификация на кистите по Bosniak. 

Аномалии на уретера. Аномалии на пикочния мехур Ембрионално развитие на 

тестисите. Вродени заболявания на тестисите - класификация, диагностика, хирургично 

поведение. Генетични синдроми водещи до аномалии в размера и структурата на 

тестиса. Вродени заболявания на епидидима. Вродени заболявания на семепровода. 

Вродени заболявания на простатната жлеза. Вродени аномалии на половия член. 

Вродени аномалии на уретрата - съвременни класификации и хирургичен подход. 

Разстройства в половото развитие - въведение, дефиниции и класификация, клинична 

манифестация и диагностична оценка. 

 

ЛЕКЦИЯ №4 – 2 часа 

ТРАВМИ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА 

Травми на бъбреците - въведение, класификация, механизми на възникмане, 

патологични форми на закритите травми на бъбрека, клиника, диагностика, лечение. 

Травми на уретера - хирургични причини за ятрогенни травми на уретера, диагностика, 

поведение, профилактика. Травми на пикочен мехур - механизъм на възникване, 

класификация, хирургични причини за ятрогенно увреждане на пикочния мехур, 

диагностична програма, хирургичен подход. Травми на уретрата - класификация, 

клинична изява според локализацията на травмата в уретрата, диагностика, хирургичен 

подход. Травми на половия член. Травми на скротума и вътрескроталните органи.   

 

ЛЕКЦИЯ №5 – 2 часа 

БЪБРЕЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ – ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИКА, 

ДИАГНОЗА 

Епидемиология. Локализация и форма на пикочните камъни. Етиология на 

уролитиазата (каузална и формална генеза). Химически състав на конкрементите. 

Уролитиаза - диагностични  алгоритъм . Усложнения на уролитиазата. Особени форми 

на уролитиаза. ОБН (анурия) - субренални причини. Оперативно лечение на 

уролитиазата - цели, видове операции. Минимално инвазивни методи на лечение на 

уролитиазата – екстракорпорални и интракорпорални   . 

 



3 
 

ЛЕКЦИЯ №6 – 2 часа 

УРОЛОГИЧНИ ИНФЕКЦИИ. УРОСЕПСИС.  

Пиелонефрит - понятие, статистика, етиология, предразполагащи фактори в хирургичен 

аспект. Гнойно - възпалителни заболявания на бъбрека - остър гноен пиелонефрит - 

патоанатомични форми, патогенеза, клинично протичане (симптоми и форми), 

диагностика ,  хирургичен подход и профилактика. Уросепсис - дефиниция, 

локализация на гнойните огнища в пикочо - половата система, специфична разлика 

между сепсис и уросепсис, клинично протичане и лечение. Вътреболничен 

хоспитализъм 

 

ЛЕКЦИЯ №7 – 2 часа 

ПАРЕНХИМНИ ТУМОРИ НА БЪБРЕКА. ПЪРВИЧНИ УРОТЕЛИАЛНИ 

КАРЦИНОМИ. Терминология на бъбречноклетъчния рак.  Онкоепидемиология. 2016 

СЗО класификация на бъбречните тумори. Клинична манифестация и клинична 

интерпретация на симптомите. Паранеопластичен синдром. Клинично и патологично 

стадиране на първичния тумор според TNM - 2017 . Хирургично лечение. Тумори на 

бъбречното легенче и уретера - специфика в разпространението на тумора, 

диагностиката и лечението. Тумори на пикочен мехур - хистологична класификация и 

деференциация на тумора, клинична манифестация, клинично и патологично стадиране 

на първичния тумор, диагностика, лечение - методи за деривация на урината след 

цистектомия. 

 

ЛЕКЦИЯ №8– 2 часа 

БЕНИГНЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ. ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ.  

Бенигнена простатна хиперплазия (БПХ) - консенсусна дефиниция за състоянието, 

ендокринен контрол на нормалния простатен растеж, патогенеза на ДПХ, симптоми на 

долните пикочни пътища (СДПП), клинични маркери за прогресия на ДПХ, оценка на 

СДПП,  диагностика и съвременно медикаментозно и хирургично лечение на ДПХ. 

Простатен карцином - онкоепидемиология; хистологична класификация 2016 СЗО, 

доказани факти по отношение на рисковите фактори, възникване и развитие и 

клинични форми на ПК; съвременна диагностика; стадиране; хирургично поведение - 

дефинитивно и палиативно (максимална андрогенна блокада - МАБ) лъчелечение - 

дефинитивно и палиативно; системна терапия - хормонотерапия и системна терапия 

при кастрат резистентен ПК,  комбинирани терапевтични подходи. 

 

ЛЕКЦИЯ №9 – 2 часа 

НОВООБРАЗУВАНИЯ НА МЪЖКАТА ПОЛОВА СИСТЕМА.   

Тестикуларни тумори - онкоепидемиология, рискови фактори, стадиране, пътища за 

разпространение на тумора, хистологична класификация на тестикуларните тумори 

според 2016 СЗО, клинична манифестация (клинични маски), специфични 

диагностични и прогностични туморни биомаркери и тяхната клинична интерпретация, 

общи принципи на лечение и контрол на фертилитета след ретроперитонеална лимфна 

дисекция и адювантна терапия.  Рак на половия член - онкоепидемиология, доказани 

рискови фактори. хистологична класификация на пенилните тумори според 2016 СЗО, 

пътища за разпространение на рака на половия член, особености в клиничната 

манифестация, диагностични изследвания, хирургично поведение на първичния тумор 

и регионалните лимфни възли, проследяване и наблюдение. 

 

ЛЕКЦИЯ №10 – 2 часа 
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МЪЖКИ ИНФЕРТИЛИТЕТ. ФУНКЦИОНАЛНИ НАРУШЕНИЯ В 

ЕЯКУЛАЦИЯТА.  Мъжки инфертилитет - дефиниция според 2015 СЗО, 

епидемиология, етиология на мъжкия фактор за инфертилитет, диагностична оценка на 

фертилитетния капацитет на мъжа, съвременен лечебен подход при мъже с редуциран 

фертилитет (хирургично вземане на сперматозоиди за целите на асистираната 

репродукция, криопрезервация на сперма). Анатомичен, физиология и нервна 

регулация на еякулацията.  Анатомични аномалии на еякулацията.  Функционални 

нарушения в еякулацията - преждевременна, късна, болезнена, ретроградна еякулация и 

анеякулация. Фаркологични аномалии в еякулацията. Лечение на нарушенията в 

еякулацията (нехирургично и хирургично). Mъжки хипогонадизъм 

 

ПЛАН НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

Семиотика на урологичните заболявания.  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

Методи за изследване в урологичната практика – физикални, лабораторни, рентгенови.  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

Инструментални методи за изследване в урологията – цистоскопия, уретерореноскопия. 

Биопсични методи в урологията – иглена, ендоскопска, отворена биопсия Методи за 

дренаж на долните пикочни пътища. Методи за дренаж на горните пикочни пътища. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

Малформативни уропатии  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

Травматични увреждания на бъбрека, уретера, долните пикочни пътища и мъжките 

гениталии.  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 

Уролитиаза - клинична картина, диагностика. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 

Уролитиаза – усложнения и лечение. Възпалителни заболявания на пикочо 

отделителната система – пиелонефрит – видове и лечение; цистити. Уросепсис - 

диагностична програма, принципи в лечението 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 

Бенигнена простатна хиперплазия. Простатен карцином.  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 

Тумори на бъбречния паренхим и горни пикочни пътища  и пикочен мехур.  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 

Тумори на пикочния мехур. Методи за деривация на урината след цистектомия 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 
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Обструктивни уропатии - класификация, клинична картина, диагностичен и хирургичен 

подход. Остра и хронична бъбречна недостатъчност от урологичен произход. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 2 часа 

Заболявания на мъжките полови органи – фимоза, парафимоза, болест на Пейрони, 

приапизъм, рак на половия член; тумори на тестисите. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 

Остър скротум от травматични, възпалителни и невъзпалителни причини.   

Възпалителни заболявания на простатната жлеза. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 2 часа 

Уринни фистули. Неврогенни разстройства в уринирането. Уродинамични изследвания 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 2 часа 

Мъжки инфертилитет. Мъжки сексулни разстройства – еректилни и еякулаторни. 

 

3. Предпоставки 

Курсът по урология използва придобити вече знания от студентите в други основни 

медицински дисциплини: обща и специална хирургия, ортопедия и травматология и 

специализирани хирургии. За по - добро усвояване на учебния материал по урология е 

необходимо студентите да познават в детайли следните основополагащи теми:  

Семиотика на урологичните заболявания (болка, нарушения в акта на уриниране, 

промени в отделената урина, генитосексуални смущения, свръхактивен пикочен 

мехур); методи за изследване на урологично болен и по специално специфичните 

инвазивни образни и инструментални изследвания; вродените аномалии на 

пикочополовата система, някои разстройствата в развитието на пола и мъжки 

хипогонадизъм; бъбречно - каменна болест и фактори, които влияят за образуване на 

конкременти, хирургичните усложнения и минимално инвазивните методи за лечение; 

травмите на пикочополовата система като урологична спешност; бенигнената 

простатна хиперплазия и простатния карцином в унисон със съвременните познания 

относно тяхната епидемиология, патология, генетика и лечение; урогенитални тумори с 

акцент върху новите патологични и стадийни класификации и методите за хирургично 

лечение; неотложните и спешни състояния в урологията и методите за тяхното 

преодоляване; мъжки инфертилитет - дефиниция, определяне на причините за мъжкия 

фактор за инфертилитет и разпознаване на съвременните възможности за хирургично и 

нехирургично лечение;  основните термини на мъжките сексуални разстройства  и 

свързаните с тях лечения.   

 

4. Академични ресурси 

Лекционният курс се води на български и английски език от хабилитирани 

преподаватели ,  с опит в урологията  и теоретични и практически познания.  До 30% от 

лекционния курс може да се води от нехабилитиран преподавател, притежаващ ОНС 

„доктор” в научна специалност урология.  

Практическите упражнения се провеждат от асистенти, най - голяма част от които 

със специалност по урология и достатъчен  професионален стаж. 

 

5. Материални ресурси 

Практическото обучение по урология се провежда в специализирана клиника по 

урология, където се хоспитализират, лекуват хирургично и проследяват пациенти със 
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всички видове урологични заболявания. За провеждане на практическите упражнения 

се използват болничните стаи (обучение при леглото на болния), семинарните и 

операционни зали (за отворени и ендоскопски операции).  Използват се са мултимедия 

и в останалите учебни зали за обучение на студенти, стажант лекари, специализанти и 

за клинични обсъждания.  

 Наличен е Интернет достъп  в  учебни зали. 

 

6. Лекционно обучение 

За лекционния курс по урология се предпочита интерактивното преподаване и 

лекциите имат времетраене 2 академични часа веднъж седмично (общо 10 лекции по 

два часа).  

 

7. Практически упражнения 

Практическите упражнения се провеждат по групи и имат времетраене 2 учебни 

часа и се провеждат веднъж седмично за всяка група. На разположение на студентите 

са пациентите, болничната документация и различни пособия (табла, макети и др. ) 

Предварителната готовност на студентите за практическото упражнение се проверява с 

входящи въпроси по темата  в началото на упражнението.  

 

8. Семинарни упражнения 

В програмата няма специално фиксирано време за провеждане на семинарни 

упражнения, но дискусии по дадена тема могат да се провеждат при поискване от 

страна на студентите или по преценка на асистента по време на редовните практически 

упражнения. Някои асистенти финализират практическия курс по урология с тематични 

презентации подготвени от студентите, най - често по техен избор.  

 

9. Информационни ресурси 

По дисциплината „Урология“ има разработени мултимедийни лекции, който са 

базов ресурс за подготовка за изпита.  

Основни източници учебна литература: 

➢ Т. Патрашков, П. Панчев .Клинична урология., Първо издание, 2000 

➢ Дечев И, и колектив. Клинични аспекти на избрани урологични заболявания, 

звачими за общата медицинска практика. В: Актуални аспекти на общата 

медицинска практика - том II. Медицинско издателство “ ВАП“ – гр. Пловдив, 

2011.  

➢ Куманов Хр. Урология. Издателство” Артик - 2001 “ - гр. София. 2003.  

➢ Узунава Й и колектив. Андрология. Издателство ” Болид - инс ЕООД “. 2011.  

➢ Паскалев Г и колективл Основни клинични процедури. Издава Медицински 

университет - Пловдив. 2009.  

➢ Ботьо Зозиков и колектив Урология – учебник за студенти по медицина, 2018 

СУ „Климент Охридски“ 

➢ Ръководство за упражнения по урология – 1991, Медицина и физкултура 

 

10. Контролни работи 

Системната и последователна подготовка на студентите по време на семестъра се 

проверява освен чрез текущия контрол по време на упражненията от асистента и 

инцидентни посещения на упражнения от лектора по урология.  

Студентите се оценяват два пъти през семестъра – след трето упражнение и в края 

на семестъра. Оценката се вписва в присъственият дневник на групата и е част от 

общата крайна оценка по време на изпита.  
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11. Самостоятелна работа на студентите 

 Самостоятелна практическа работа с пациентите и под контрол на асистента 

извършване чести манипулации в урологичната практика - катетеризация на пикочен 

мехур, превръзки, асистиране на операции и др. Извънаудиторната дейност е насочена 

за работа със студенти, които проявяват специален интерес към специалността и се 

изразява в подготовка на научни съобщения на студентски и специализирани научни 

форуми. На студентите се предоставят въпроси за самоподготовка, които са различни и 

не се вкючват във финалният изпит. 

 

12. Сътрудничество между студенти и преподавателския екип 

За съдействие в самоподготовката на студентите всеки преподавател има часове за 

консултации. По желание и интерес от страна на студентите те са включвани в 

практическа работа по време на дежурства на асистентите или операции извън техния 

график за практически упражнения. На студентите се предоставя възможност 

съвместно с хабилитирани преподаватели от катедрата да участват в университетски и 

извън университетски научни формуми. 

 

13. Изпити и формиране на крайната оценка 

Обучението по урология завършва със  изпит през зимна или лятна изпитна сесия 

➢ решаване на тест и 2 клинични казуса; 

➢ устно събеседване.  

 

14. Стандарти за оценяване: 

Ако оценката на един от компонентите е слаб 2, то крайната оценка 

задължително е слаб 2. До устен изпит се допускат студенти с позитивна 

оценка от писмения изпит - правилни отговори на 60% от въпросите и 

решени 2 клинични  казуса. 

 

• Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено 

овладени ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно 

разбиране на материята, умения за решаване на сложни задачи, собствено 

мислене и аргументиране на решенията, минимум 90%  от теста. 

• Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, 

осмислено и правилно разбиране на материята, умения за прилагане на 

наученото при сложни казуси задачи, минимум 80% от теста. 

• Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси 

и задачи, но без да може да ги развие до самостоятелно мислене, миимум 70% от 

теста; 

• Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на прости задачи, минимум 

60% от теста. 

• Слаб (2) – не отговаря на нито едно от изискванията по-горе. 

 

15. Формиране на крайната оценка 

 

Крайната оценка определя в каква степен даденият студент е постигнал 

целта на обучението, поставена в началото. Тя е многокомпонентна и 

включва оценка от писмен краен изпит както и следните компоненти: 

1. оценка(и) от текущ контрол 

2. оценка от устен краен изпит; 
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Ако една от компонентите на крайната оценка е слаб 2, то крайната оценка е 

задължително слаб 2. 

Студентите имат правото и задължението да се информират за регламента, 

процедурите и резултатите от оценяването, да предявяват претенции и жалби съгласно 

утвърдените академични стандарти за управление на качеството в МУ - Пловдив.  

Правото на студента по смисъла на предходната точка е в сила в случаите на 

установени технически пропуски или грешки (например при оформяне и нанасяне на 

оценките) , както и при сериозни основания за разминаване на фактически показаните 

знания, умения и компетентности и получената крайна оценка за тях.  

Корекции на оценките се допускат в случаите по предходната точка в студентската 

книжка, изпитния протокол, кадедрения журнал или в главната книга само от титуляра 

на дисциплината.  

      Евентуални спорове и претенции от страна на студентите се отправят    писмено 

към ръководителя на катедрата, който следва да даде аргументиран отговор до края 

на следващия работен ден.  

      Установени и доказани случаи на сериозно нарушаване на правата на студента при 

оценяването на техните знания, умения и компетентности се отнасят чрез писмена 

жалба до Зам. Ректора по КА. на МУ - Пловдив.  

      Изпитните материали се съхраняват и се предоставя възможност на студентите 

или оторизирани контролни органи да се запознаят с тях и основанията за оценка по 

ред и процедура, обявени предварително. Периодът, в който се осигурява достъп на 

студентите до изпитните материали и резултати, е не по - дълъг от 3 (три) работни 

дни след датата на изпита.  

      Характеристиката на дисциплината се предоставя на студента в началото на 

обучението. Това е в съответствие със ЗВО чл. 56. ал. 1 „преподавателите са длъжни 

да разработят и да оповестят по подходящ начин и описание на водения от тях 

лекционен курс, включващо заглавия и последователност на темите от учебното 

съдържание, препоръчителна литература, начин на формиране на оценката и 

форма на проверка на знанията и умени 

      

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ПО УРОЛОГИЯ И ОБЩА МЕДИЦИНА: 

 

Доц. Д-р Радост Асенова, дм 

 

 

 


