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 ЦИКЪЛ СЪРДЕЧНА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина  Изпит в 

семестър 
Часове  

Часове по години 

и семестър 

ІV курс V курс 

Сърдечна и 

съдова 

хирургия 

VIII / IX 
Всичко  Лекции  Упражнения  Кредит  VIII IX 

30 10 20 3,8* 2/2 2/2 

 

* Кредитите са за Специализирани хирургии 

Наименование на дисциплината: 

„Сърдечна и съдова хирургия” 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна 

 

Ниво на обучение: 

Магистър /М/ 
 

Форми на обучение:  
Лекции, семинарни занятия, практически упражнения при леглото на болния, извънау-
диторна дейност ( самоподготовка, изработване на реферати и др.) 

 

Курс на обучение: 

IV и V курс медицина  
 

Семестри на обучение към Специализирани хирургии: 

VIII и IX семестри 

 

Изпит по Специализирани хирургии: 

Да /след IX семестър/ 
 

Хорариум на аудиторните занятия към Специализирани хирургии: 

10 часа лекции и 20 часа упражнения 

 

Помощни средства за преподаване:  
Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрация на болни, решаване на практи-
чески задачи, изработване на алгоритми на поведение и реферати по определени теми 
от материала 

 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на реферат 

 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, решаване на тестове, изработване на реферат 

 

Семестриален изпит: 

Да /Част от Специализирани хирургии – писмен тест и устен/ 
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Държавен изпит: 

Не 

 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра Сърдечна и съдова хирургия 

 

Катедра: 

Сърдечна и съдова хирургия 
 
 
 

АНОТАЦИЯ 

 

Обучението по сърдечно-съдова хирургия за студентите по медицина включва 
съвременните методи ма физикално, инструментално и апаратно изследване на болните  
с хирургически заболявания на сърдечно-съдовата система. Основни познания по 

принципите на екстракорпоралното кръвообръщение и електрокардиостимулация. Раз-

глеждат се хирургическата тактика при вродени и придобити сърдечни пороци, както и 

съвременните становища на диагностика и лечение на исхемичната болест на сърцето. 

Основни въпроси на острата и хронична артериална недостатъчност – етиология, кли-

ника, диагностика, поведение. Съдови аневризми – артерилани, венозни, истински, 

лъжливи. Сърдечно-съдов травматизъм, диагностика и лечение. Остра и хронична ве-

нозна и лимфно-съдова недостатъчност. Вродени пороци на развитието на съдовете – 

кръвоносни и лимфни. Съвременна тактика при болни със засягане на екстаракраниал-

ните съдове. Каротидни и вертебрални артерии, югуларни вени. Място на ендовазални-

те методи на диагностика и лечение. Принципи на фибрилинотичната, антикоагулант-

ната и дезагрегантна терапия при болни със сърдечно-съдови хирургически заболява-

ния. 
 
 

ЦЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАТА 

 

Целта на обучението на студентите – медици по сърдечно-съдова хирургия има за 
цел да ги запознае с основните принципи на диагностиката и тактиката при болните със 
сърдечно-съдови хирургически заболявания.  

Студентите да се научат навреме да се ориентират при много честите случаи на 
остро протичащи сърдечни и съдови заболявания, които изискват спешна диагностика, 

начални процедури и транспортиране до съответното специализирано звено за продъл-
жаване на лечението, като се има предвид, че факторът време често е от съдбовно зна-

чение за болния.  
Студентите да се обучат да изпълняват някои от изискваните животоспасяващи 

процедури при първа среща с болни със сърдечно-съдови хирургически проблеми (ост-

ра сърдечна тампонада, кървене от голям кръвоносен съд, внезапен сърдечен арест от 
неясни причини и др., което не всеки път може да бъде демонстрирано на практически 

занятия, но изисква достатъчна теоретическа подготовка). 
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ЗАДАЧИ НА ДИСЦИПЛИНАТА 

 

• Студентите да овладеят основните физикални и инструментални методи за 
нав-ременна диагностика и да се ориентират за по нататъшното поведение при 
болните с остри и хронични сърдечно-съдови хирургични заболявания.  

• Да бъдат обучени да извършват основни и животоспасяващи действия при необ-
ходимост.  

• Да изградят и поддържат система от най-необходимите знания касаещи диагнос-
тиката и поведението при тази категория болни. 
 
 

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Лекционен курс, практически упражнения, семинарни занятия. По време на пред-

дипломния стаж даване възможност за практическо водене на болнични легла и доку-
ментация на болни със сърдечно-съдови хирургически заболявания. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ПРИЛАГАНИ В ОБУЧЕНИЕТО 

 

• Демонстрация на специфични приоми при физикалното изследване на болните.  
• Използуване и демонстриране на работа с най-честите инструменти и апарати 

при диагностиката и лечението на болните.  
• Показване на схеми, таблици и фотоси демонстриращи изучаваната материя. 

• Използуване на съвременна аудиовизуална техника – диапозитиви, СД филми.  
• Демонстриране на клинични и оперативни находки при редки и много 

интересни случаи (директно показване в операционните зали, показване на филми). 
 
 

КОНТРОЛ И ОЦЕНКА 

 

• Текущ контрол – всяко упражнение започва с устно препитване. 

• Краен контрол – писмен-тест  и устен изпит/ако желае студента за повишаване 

на оценката/. 

Методи на контрол: тестове. 
 
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

• Студентите да получат основни теоретични познания и практически навици при 

изследване на болни със сърдечно-съдови и хирургически заболявания: анамнеза на съ-

дов болен, физикално изследване – особено палпиране и аускултиране на възможните 

съдове, овладяване на техниката за механична хемостаза при кървене от артериални и 

венозни съдове, спазване правилата за асептика и антисептика при съдови травми, 

предпазване от прогресиране на исхемията при остри случаи.  
• Студентите да добият теоретични познания, позволяващи им практически дейс-

твия при извършване на животоспасяващи манипулации и процедури (декомпресия при 

сърдечна тампонада, спиране на животозастрашаващо кървене, подходяща поза при 
транспортиране на болен и др.). 
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• Прилагане на животоспасяващи медикаменти и прийоми при някои ситуации ка-
то остра тромбоза – артериална или венозна, сърдечен масаж, използване на апаратура 

за дефибрилация и др., като най-ранна мярка и понататъшно насочване за продължение 
на лечението. 
 
 

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИОННИЯ КУРС 

цикъл СЪРДЕЧНА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ 

 

ЛЕКЦИЯ №1 – 2 часа 

АНАТОМИЯ НА СЪРЦЕТО И МЕДИАСТИНУМА.  
ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛНИ СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ХИРУРГИЧЕСКИ ЗАБОЛЯ-
ВАНИЯ – вродени и придобити сърдечни и съдови заболявания.  
ПРИНЦИПИ НА ЕКК (екстракорпорално кръвообръщение) и ЕКС (електрокардиости-
мулация). 
 

ЛЕКЦИЯ №2 – 2 часа  
ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ ПОРОЦИ, ПРИДОБИТИ СЪРДЕЧНИ ПОРОЦИ, ИБС (ИС-
ХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО) – хирургически аспекти. 
 

ЛЕКЦИЯ №3 – 2 часа  
ДИСЕКАЦИЯ И АНЕВРИЗМА НА ТОРАКАЛНАТА АОРТА. 
 
ЛЕКЦИЯ №4 – 2 часа  
ОСТРА И ХРОНИЧНА АРТЕРИАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. СЪВОДИ АНЕВРИЗ-
МИ. СЪДОВИ ТРАВМИ 

 

ЛЕКЦИЯ №5 – 2 часа 

ОСТРА И ХРОНИЧНА ВЕНОЗНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (повърхностни и дълбоки ве-

нозни тромбози, белодробен тромбоемболизъм, варикозна болест, посттромбофлебитна 
болест и др.)  
ВРОДЕНА И ПРИДОБИТА ЛИМФНО-СЪДОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. Съвременно 
хирургическо лече-ние на екстракраниалната артериална недостатъчност. 
 
 

ПРОГРАМА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ  

цикъл СЪРДЕЧНА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ 
 

УПРАЖНЕНИЕ №1 

КАРДИОХИРУРГИЯ  
Демонстрация на ЕКК. Хирургичен подход при болни с вродени и придобити клапни 
пороци и исхемична болест на сърцето – запознаване с конкретни случаи, демонстра-
ция и анализ, схема на поведение. 
 

УПРАЖНЕНИЕ №2 

ХИРУРГИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ПЕРИКАРДА (включително 

техника на перикардна пункция, перманентен дренаж и др.)  
ТАКТИКА ПРИ РИТЪМНО-ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ И ПРИ СЪРДЕЧЕН ТРАВ-
МАТИЗЪМ 

 

УПРАЖНЕНИЕ №3  
ФИЗИКАЛНО И ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НАКРЪВОНОСНИТЕ СЪДО-
ВЕ (палпация, аускултация, доплерово изследване, интерпретиране на реография, пре-
тизмография, ангиография и др.). 
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УПРАЖНЕНИЕ №4  
ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛЕН С ОСТРА АРТЕРИАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (диагнос-
тика и лечебна тактика). 
 

УПРАЖНЕНИЕ №5  
ХРОНИЧНА АРТЕРИАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (етиология, клиника, диагностика, 
лечение. Видове операции. Хирургическа тактика при заболяване на екстракраниалните 
съдове и болестта на Рейно). 
 

УПРАЖНЕНИЕ №6  
АНЕВРИЗМИ НА КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ (видове, клиника, диагностика, поведе-
ние). 
 

УПРАЖНЕНИЕ №7  
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЕНОЗНАТА СИСТЕМА (вродени, варикозна болест, посттром-
бофлебитна болест, повърхностни и дълбоки венозни тромбози – методи на диагности-
ка и лечебна тактика).  
БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ (профилактика, диагностика, поведение). 
 

УПРАЖНЕНИЕ №8  
ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛЕН С ХИРУРГИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ НА ЛИМФНАТА 
СИСТЕМА (вродени и придобити лимфедеми, елефантиаза – причини, диагностика, 
консервативно и оперативно лечение). 
 

УПРАЖНЕНИЕ №9  
ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИБРИНОЛИТИЧНО И АНТИКОАГУЛАНТНО ЛЕЧЕНИЕ В 
СЪДОВА ХИРУРГИЯ (индикации, техника на апликация, проследяване на болния, 
възможни усложнения и тяхното предотвратяване и лечение). 
 

УПРАЖНЕНИЕ №10  
ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ (индикации, методи на осъществяване в амбула-
торни и стационарни условия, контрол). 
 
 
 

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  
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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   

  

Литература: 

 1. Лекционен материал  

2.Ръководство по сърдечна и съдова хирургия- Медицински Университет Пловдив 2018,  

Въжев З. и кол.  

 3. Коронарна хирургия- монография, 2019, Въжев З.  

 4.  Ръководство по сърдечна хирургия, Академично издателство ,,Проф. Марин 

Дринов”, Начев, Г., 2007г.  

5. Хирургия на сърцето и съдовете, Том I и II, Медицинско издателство ,,Арсо”, Чирков, 

Ал, 2002г.  

6. Съдови заболявания. Първо издание. Академично издателство ,,Проф. Марин 

Дринов”, Андреев, Ан., 1998 г.  

 

 
 


