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Болести по новородените животни  
 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 

АНОТАЦИЯ 

 

Студентите изучаващи дисциплината “Болести по новородените животни” се запознават детайлно с 

въпросите касаещи неонаталния адаптационен период при отделните видове, неговото протичане, 

клинична изява, отклонения, възможностите за контрол и мониторинг. Придобитите знания 

позволяват да се разшири теоретичната подготовка третираща въпросите свързани с промените в 

хомеостазата и патогенезата на патологичните процеси характерни за новородените животни. 

Основната цел при изучаването на дисциплината е студентите да придобият знания и умения, 

намиращи практическо приложение при реанимацията и лекуването на новороденото като пациент, 

предпоставка за успешна ветеринарномедицинска намеса по време и непосредствено след 

раждането.  

 

1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН  

 

Код на дисциплината 

Семестър 
Хорариум 

/часове/ 

Седмична 

заетост 

/часове 

Краен 

контрол 

Кредити 

от 

аудиторна 

заетост 

Кредити 

от 

извънаудиторна 

заетост 

Общо 

кредити 

 

Вид занятие 

1. ЛЕКЦИИ IX 6 0,4  0,25  0,25 

        

2. ПРАКТИЧЕСКИ 

ЗАНЯТИЯ 

IX 9 0,6  0,25  0,25 

        

3.ИЗВЪНАУДИТОРНА 

ЗАЕТОСТ 

     0,5 0,5 

Изготвяне на 

болничен лист или 

история на 

заболяването  

     0,5  

Грижи за новородени       0,5  

Участие в операция 

или експеримент в 

извън учебно време 

     0,5  
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2. ВОДЕЩ    ДИСЦИПЛИНАТА:  доц. Пламен Георгиев, двм 

 

Други  лектори:          доц. Румен Бинев, двм 

 доц. Димитрина Гундашева, дн 

 проф. Наско Василев, двм 

 доц. Станимир Йотов, двм 

 

Водещи  практически  занятия:     проф. д-р Наско Василев, двм 

      доц. д-р Пламен Георгиев, двм 

      доц. д-р Станимир Йотов, двм 

                                                         гл. ас. д-р Антон Антонов, двм 

                                                         гл. ас. д-р Анатоли  Атанасов, двм 

                                                         гл. ас. д-р Иван Фасулков, двм 

                                                         гл. ас. д-р Манол Карадаев, двм 

 

 

         СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА  

 

        АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

         

        ЛЕКЦИИ 

 

Тема I. Анатомични и физиологични особености на новородените. Кръвообращение и дишане 

при новородените. 

Тема II. Неонатален имунитет при животните 

Тема III. Основи на ветеринарната неонатоетология. Взаимоотношения майка-новородено. 

Изкуствено отглеждане на новордените. 

Тема IV. Болести на отделни органи и системи при новородените животни. 

Тема V. Основни групи болести на новородените при преживните животни -  диагностични 

подходи и терапия. Основни групи болести на новородените прасета – диагностични подходи 

и терапия   

Тема VI. Основни групи болести при новородените кончета -  диагностични подходи и 

терапия.  

Тема VII. Основни групи болести на новородените при многоплодните животни – 

диагностични подходи и терапия. 
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              ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ 

 

Тема 1: План за клинично изследване на новорoдени животни. Показатели и 

референтни стойности. Манипулиране и фиксиране  на новороденото, техника на изследване. 

Референтни стойности  

Тема 2: Схеми за преценка виталитета при новородените. Грижи за новородените през 

първия и втория неонатален адаптационен период. Изкуствено хранене и грижи.  

Тема 3: Реанимационна терапия при новородените -  лекарствени средства, дозиране, 

начин на приложение. Програма за мониториг на статуса – семинарно занятие 

 

            ХОРАРИУМ – 15 часа 

            Лекции – 9 часа 

            Упражнения – 6 часа  

 

          ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  

 

          Лекции - лекционният курс се провежда в лекционните зали на ВМФ, оборудвани с 

мултимедиен проектор и проекционен екран. 

          Практики - практическите занятия се провеждат в залите за практическо обучение по 

акушерство, гинекология и репродукция в УКДК, лабораториите към КДЦ на ВМФ и фермите в УОС 

при  Тракийски университет. 
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СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА  

“Болести по новородените животни” 

 

Крайната оценка е по шестобалната система. Минималната оценка за успешно положен изпит и 

приключване на обучението е “Среден (3)”. Съотнесена с Европейската система за трансфер на 

кредити съпоставимостта на оценките е следната: 

 

Отличен 6 Мн. добър 5 Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

А В С D E FX F 

Присъждат се кредити както е по учебен план Не се присъждат кредити 

 

Оценката се формира от един компонента: тест 

 

Крайната оценка се формира по следния начин: 

 

Крайна оценка – тест правилно отговорени 

въпроси 

Еквивалент 

оценка %  

2 ≤ 60 FX/F 

3 61-70 D/E 

4 70-80 C 

5 83-93 B 

6 96-100 A 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Лекционен курс по дисциплината. 

2. “Ветеринарно акушерство и гинекология” – Митьо Димитров, Георги Елезов, Иван 

Пранджев, Светослав Цолов, СД “СИРА” – гр. Велико Търново – 2003. 

3. Практическо ръководство по “Ветеринарно акушерство, гинекология, андрология и 

изкуствено осеменяване”, Димитров, М., Василев, Н., Георгиев, П., Йотов, С., Димитров, Ф., 

ИК “Еньовче”, София, 2007. 

4. Практическо ръководство по “Ветеринарно акушерство, репродукция и болести на 

млечната жлеза”, Василев, Н., Георгиев, П., Йотов, С., Антонов, А., Атанасов, А., Фасулков, 

И., “Кота”, Стара Загора, 2015. 

5. Equine neonatology, Knottenbelt, 2004. 

6. Canine and feline theriogenology , Johnston/Kustritz/Olson, 2001. 

7. BSAVA Manual of small animal reproduction and neonatology, Simpson, 1998. 

8. Small Animal Pediatrics – the first 12 Months of Life; Peterson/Kutzler, ELSEVIER Saunders, 

2011. 

9. Neugeborenen- und Sauglingskunde der Tiere, K. Walser,  H. Bostedt, Enke Verlag, 1990. 


