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УЧЕБНА ПРОГРАМА
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН.
Часове по учебен план
Аудиторна и
извънаудиторна
Учебни
Други
Лекции Упражнения
заетост
практики форми
8
12
Форми на
аудиторна работа
Практически
занятия
Семинари
Форми на извънаудиторна работа
Всичко:

Всичко

Кредитни точки

20

0.8

20

0.8

2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА: Доц. д-р Христо Мумджиев, дм
Водещи лекции : Доц. д-р Христо Мумджиев, дм
Водещи упражнения /практически занятия/,семинари:
Доц. д-р Христо Мумджиев, дм

3. АНОТАЦИЯ:
Теоретичното и практическо обучение по неонатология на студентите по медицина се
провежда на база на Катедрата по Акушерство и гинекология и отделението по
неонатология като част от хорариума по акушерство и гинекология. Целта на обучението
е запознаване на бъдещите лекари с нормалното развитие и адаптация на новороденото
дете, както и с патологията на новороденото, проявяваща се в първите дни от живота.
Поради неизбежно припокриване на част от материала с този преподаван на Катедрата
по педиатрия, в курса по неонатология към катедрата по Акушерство и гинекология се
набляга на проблеми свързани с нормата и патологията на ранната адаптация на
новороденото дете. Оценката на знанията на студентите е текуща. Материалът включен в
програмата по неонатология е съставна част от конспектите за изпити по Акушерство и
гинекология и Детски болести.

За последната версия на документа проверете на адрес: https://sites.google.com/site/iso9001medfac
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4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ.
4.1.1. ЛЕКЦИИ:
№
1.
2.
3.
4.
Общо

Тема
Новородено дете. Дефиниции и класификации на новородените
деца. Адаптационен синдром.
Асфиксия на новороденото. Механична и биохимична родова
травма
Недоносено и преносено новородено дете.
Жълтеници у новороденото. Хемолитична болест.

Хорариум
2
2
2
2
8

4.1.2. УПРАЖНЕНИЯ:
№
1.
2.
3.
4.

Тема
Първи грижи за новороденото дете. Адаптационни промени и
преходни състояния при новороденото.
Първична реанимация на новородено дете в асфиксия.
Патология на недоносеното дете. Хиалинно-мембранна болест.
Методи за интензивно лечение на новородените деца.
Хемолитична болест на новороденото. Диагноза и диференциална
диагноза на жълтениците у новороденото.

Хорариум
3

Общо:

3
3
3
12

5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
5.1. Лекции: Провеждат се в семинарната зала на Катедрата по
Акушерство и гинекология. Използва се мултимедия.
5.2. Упражнения: Провеждат се на база Родилно отделение и
Отделение по неонатология – сектор “Доносени деца” и Интензивен сектор.
6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ.
Крайната оценка е по шестобалната система, минималната оценка за успешното
приключване на обучението е “Среден (3)”, съотнесена с Европейската система за трансфер
на кредити съпоставимостта на оценките е следната:
Отличен 6 Много добър 5
Добър 4
Среден 3
A
B
C
D
E
Присъждат се кредити, както е по учебния план

Слаб 2
FX
F
Не се присъждат кредити

Оценката се формира чрез текущ контрол.

За последната версия на документа проверете на адрес: https://sites.google.com/site/iso9001medfac
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7. ЛИТЕРАТУРА.
1. ПЕДИАТРИЯ – УЧЕБНИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА ПОД РЕД.
НА ДР. БОБЕВ И Е. ГЕНЕВЫ ИЗД. “АРСО” 2000
2. ПРАКТИЧЕСДКИ НАРЪЧНИК ПО ПЕДИАТРИЯ ПОД РЕД. НА Г.
ПЕТКОВ И ЗДР. СТАНЧЕВ; ПЕЧАТНИЦА КОТА - 2010Г.
3. НЕОНАТОЛОГИЯ ПОД РЕД. НА Ш. НИНЬО И Г. СТОИМЕНОВ ;
МЕДИЦЗИНА И ФИЗКУЛТУРА 1986Г.
9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО
Обучението по неонатология в теоретичен план запознава бъдещите лекари с нормата
и патологията в периода на новороденото. Набляга се на патология на ранния неонатален
период, както и на лечението на недоносените деца.
В практически план се предполага да са усвоени първите грижи за здравото доносено
дете, реанимацията на новороденото дете в асфикия, както и основните лечебни методи при
недоносени деца.

За последната версия на документа проверете на адрес: https://sites.google.com/site/iso9001medfac

