
Теоретичен курс на специализанти по Кардиология  

от 31.10.2023 г. до 11.11. 2023 г.  
обща продължителност 94 часа 

ОБЩА ЧАСТ 
Първи ден — 31.10.2022 г, (понеделник), лектор — доц. д-р Людмила Владимирова, дм  
 1. Анатомия и физиология на сърдечно-съдовата система, (4 часа, 4 акр, т.) 
2. Епидемиология на сърдечно-съдовите заболявания. Принципи на първичната вторичната 

профилактика на сърдечно-съдовите заболявания: рискови фактори, модификация и контрол 
на рисковите фактори. Патогенеза на атеросклерозата, (З часа, З акр. т.) 

3. Липопротеинов метаболизъм, Дислипидемии - клинична и генетична хетерогенност,  
Лабораторна диагноза. Лечение на дислипопротеинемиитэ. (2 часа, 2 акр.т.) 

4. Генетика на сърдэчно-съдовите заболявания. (З часа: З акр. т.) 
 

Втори ден — 01.11.2023 г. (вторник), лектор — д-р Георги Горанов 
5. Заболявания на аортата. Аортна дисэкация. (2 часа, 2 акр, т.) 
6. Бременност и сърдэчни заболявания. (2 часа, 2 акр, т.) 
7. Рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания. (4 часа, 4 акр.т.) 
 

Трети ден — 02.11.2023 г. (сряда), лектор — д-р Иван Манолов 
  8. Ехокардиография - М-тип: 2-размерна Ехо - КГ, пулсов и CW Doppler, цветен Doppler, 

ТЕЕ. (4 часа, 4 акр.т.) 
 9. Артериална хипертония. (4 часа, 4 акр. т.) 
10. Патофизиология на хемостазата. Вродени и придобити нарушения на кръвосъсирването 
Тромбоемболичен процес и неговите усложнения. (4 часа, 4 акр.т.) 

 
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

Четвърти ден – 03.11.2023 г. (четвъртък), лектор — д-р Красимир Карастанев 
1. Хемодинамика и методи за диагноза в кардиологията – физикални, неинвазивни 

инвазивни. Приложение на компютърната томография и ЯМР в кардиологията. (4 часа, 4 
акр. т.)  
2. Електрокардиография. Морфология на ЕКГ в норма и патология. Продължителна 

амбулаторна ЕКГ (2 часа, 2 акр.т.) 
   З. Електрофизиология на сърцето. (4 часа, 4 акр.т,), Електрофизиологично изследване на 
сърцето. 
 

Пети ден — 04.11.2023 г. (петък), лектор — д-р Бистра Добрева — Яцева 
   4. Придобити клапни пороци- етиология, хемодинамика, клиника, лечение. (4 часа, 4 
акр.т,) 

    4.1 Митрална стеноза. 
 4.2 Митрална исуфициенция  

     
 
 
 

  

 



 
    4.3 Аортна стеноза, 
    4.4 Трикуспидална стеноза, трикуспидална инсуфициенция. 
    4.5 Комбинирани пороци на сърцето. 

 5. Кардиохирургия — клапни протези, коронарна реваскуларизация (час, 1 акр.т.) 
 6. Проблеми на оперирано сърце. (Диспансерен контрол). 

 
   Шести ден — 07.11. 2023 г.  (понеделник), лектор — доц, д-р Петър Николов, дм 

7. Атеросклероза - ендотелна дисфункция, медикаментозен контрол (4 часа, 4 акр.т.) 
8. Исхемична болест на сърцето. (8 часа, 8 акр. т.) 

8.1 ИБС. Стабилна стенокардия, 
8.2 ОКС- НАП и ОМИ без персистираща ST елевация, 
8.3 ОКС - инфаркт на миокарда с персистираща ST елевация. 

 9. Катетеризация на сърцето коронарография: дясна и лява катетеризация, аортограф 
вентрикулография, манометрични криви - анализ, клинично приложение, (З часа, З акр. 
т.) 

Седми ден — 08.11.2023 г, (вторник), лектор — д-р Николай Атанасов 
   10. Тумори на сърцето и перикарда. (2 часа, 2 акр. т.) 
   11. Белодробна хипертония, Белодробно сърце - остро и хронично, (2 часа, 2 акр. т.) 
   12. Белодробен тромбоэмболизъм. (4 часа; 4 акр. т.) 

 
Осми ден – 09.11.2023 (сряда), лектор — проф. д-р Мария Токмакова, дм 

13. Вродени сърдечни малформации основна нозология у възрастни. (4 часа, 4 акр. т 
14. Заболявания на миокарда. (2 часа, 2 акр. т.) 
15. Заболявания на перикарда. (4 часа, 4 акр,т,) 
 

Девети ден — 10.11. 2023г. (четвъртък),лектор — проф. д-р Федя Николов, дм 
16. Остра сърдечна недостатьчност — белодробен сток, кардиогенен шок. (4 часа, 4 т.) 
17. Хронична сърдечна недостатъчност— систолна и диестолна дисфункция (2 часа, 2 
т.) 

18. Заболявания на ендокарда — инфекциозен эндокардит - этиология, диагноза, лечени 
(4 часа, 4 акр. т.) 

       Десети ден — 11.11.2023 г. (петък), лектор — д-р Долина Генчева 
 19. Ритъмни нарушения - диагностика, терапия, (4 часа, 4 акр,т.) 

- Надкамерни тахикардии. 
                                         - Предсърдно мъждене — эпидемиология, патогенеза, диагноза и лечение. 
                                         - Камерни тахикардии — диагноза и лечение. Торсад — особености в лечение 

- ЕФИ - аблационна терапия. 
 20. Проводни нарушения и електрокардиостимулация (4 ч., 4 акр. т.) 
 21. Внезапна смърт и ресуцитация – (4 ч., 4 акр. т) 

 
               

 

                            Ръководител Първа Катедра -  Проф. д-р Федя Николов, дм 


