
 

стр. стр. 1 от 3 

 
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СТАРА ЗАГОРА 

 ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Катедра “Ветеринарна хирургия” 

  
КОНСПЕКТ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ  

«ХИРУРГИЯ НА ПРОДУКТИВНИТЕ ЖИВОТНИ»         
 УЧЕБНА ГОДИНА 2019 / 2020 

 

1. Рани и контузии в областта на главата. Етиология, клиника, диагноза, лекуване. 

2. Едем, абсцес и флегмон в областта на главата. Етиология, клиника, диагноза, лекуване. 

3. Актиномикоза в областта на главата. Етиология, клиника, диагноза, лекуване. 

4. Заболявания на рогата - аномалии в растежа, счупване, усложнения след 
обезроговяване, тумори. Етиология, диагноза, клиника, лекуване. 

5. Заболявания на ушите - рани, хематом, чужди тела. Етиология, диагноза, клиника, 
лекуване.  

6. Заболявания на ушите - възпаления на външното, средното и вътрешното ухо.  
Етиология, клиника, диагноза и лекуване. 

7. Заболявания на носа и синусите - чужди тела, кръвотечение, възпаления. Етиология, 
клиника, диагноза, лекуване.  

8. Заболявания на езика - рани, чужди тела, възпаления, парализа, хиперкинезия. 
Етиология, клиника, диагноза, лекуване. 

9. Заболявания на слюнчените жлези - рани, контузии, обструкции, фистули, възпаления.  
Етиология, клиника, диагноза, лекуване. 

10. Възпаления на яремната вена - етиология, класификация, клиника, диагноза, лекуване. 

11. Заболявания на хранопровода - рани, разкъсване, стеноза, разширение, чуждотелни 
обструкции. Етиология, клиника, диагноза, лекуване. 

12. Закрити механични травми в гръдната област. Етиология, клиника, диагноза, лекуване. 

13. Непроникващи и проникващи рани в гръдната област. Етиология, клиника, диагноза, 
лекуване.  

14. Травматичен перикардит при едрите преживни. Етиология, клиника, диагноза, лекуване.  

15. Закрити механични травми в коремната област. Етиология, клиника, диагноза, лекуване.  

16. Непроникващи и проникващи рани в коремната област. Етиология, клиника, диагноза, 
лекуване.  

17. Травматично възпаление на предстомашията и перитонеума. Етиология, клиника, 
диагноза, лекуване.  

18. Посттравматични и оперативни фистули на търбуха. Етиология, патогенеза, клиника, 
диагноза, лекуване.  

19. Чужди тела в стомаха и червата при свинете. Етиология, клиника, диагноза, лекуване.  

20. Коремна херния и евентрация. Етиология, клиника, диагноза, лекуване. 

21. Пъпна и диафрагмална херния. Етиология, клиника, диагноза, лекуване. 

22.  Вагинално-скротална и ингвинална херния. Етиология, клиника, диагноза, лекуване. 

23. Чужди тела в червата, чревни конкременти. Етиология, клиника, диагноза, лекуване.  

24. Механична непроходимост на червата (обтурационен и странгулационен илеус). 
Етиология, клиника, диагноза, лекуване. 
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25. Вродени аномалии на аналния отвор и правото черво. Етиология, клиника, диагноза, 
лекуване.  

26. Изпадане и възпаление на правото черво. Етиология, клиника, диагноза, лекуване. 

27. Пикочно-каменна болест. Етиология, патогенеза, клиника, диагноза, лекуване. 

28. Изпадане на пикочния мехур. Етиология, клиника, диагноза, лекуване.  

29. Контузии, рани и възпаление на уретрата. Етиология, клиника, диагноза, лекуване. 

30. Крипторхизъм. Етиология, разновидности, клиника, диагноза, лекуване.  

31. Контузии, рани и възпаления на скротума, семенника и надсеменика. Етиология, 
клиника, диагноза, лекуване. 

32. Воднянка, кръвоизлив и варикоцеле в общата влагалищна кухина. Етиология, клиника, 
диагноза, лекуване.  

33. Контузии, рани и възпаление на препуциума. Етиология, клиника, диагноза, лекуване. 

34. Изпадане, парализа и тумори на половия член. Етиология, клиника, диагноза, лекуване.  

35. Следкастрационни усложнения при мъжки животни, кастрирани по безкръвен метод. 
Етиология, разновидности, клиника, диагноза, лекуване, профилактика.  

36. Следкастрационни усложнения при мъжки животни, кастрирани по кръвен метод – 
Етиология, разновидности, клиника, диагноза, лекуване, профилактика.  

37. Следкастрационни усложнения при женски животни. Етиология, разновидности, клиника, 
диагноза, лекуване, профилактика.  

38. Фрактури на костите на гръдния крайник. Етиология, класификация, клиника, диагноза, 
лекуване. 

39.  Фрактури на костите на тазовия крайник. Етиология, класификация, клиника, диагноза, 
лекуване.  

40. Закрити и открити травми на ставите на гръдните крайници. Етиология, класификация, 
клиника, диагноза, лекуване. 

41. Закрити и открити травми на ставите на тазовите крайници. Етиология, класификация, 
диагноза, лекуване.     

42. Възпалителни заболявания ставите и бурзите. Етиология, класификация, клиника, 
диагноза, лекуване.  

43. Пареза и парализа на нервите на гръдните крайници. Етиология, клиника, диагноза, 
лекуване. 

44. Пареза и парализа на нервите на тазовите крайници. Етиология, клиника, диагноза, 
лекуване. 

45. Спастична пареза при говедото. Етиология, патогенеза, клиника, диагноза, лекуване.  

46. Предразполагащи фактори, водещи до заболявания на крайниците при говедото. 
Класификация и икономическо значение.  

47. Форми и степени на куцота при говедото. Клинични критерии за преценка.  

48. Дигитален дерматит при говедото. Етиология, патогенеза, клиника, диагноза, лекуване, 
профилактика.  

49. Интердигитален дерматит при говедото. Етиология, патогенеза, клиника, диагноза, 
лекуване, профилактика. 

50. Интердигитален флегмон при говедото. Етиология, патогенеза, клиника, диагноза, 
лекуване, профилактика.  

51. Ерозия на копитото при говедото. Етиология, патогенеза, клиника, диагноза, лекуване, 
профилактика.  
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52. Контузия и прободно нараняване на копитното стъпало при говедото. Етиология, 
клиника, диагноза, лекуване, профилактика.  

53. Специфична стъпално-травматична язва при говедото. Етиология, патогенеза, клиника, 
диагноза, лекуване, профилактика.  

54. Язва на пръста и апикална некроза на пръста при говедото. Етиология, клиника, 
диагноза, лекуване.  

55. Двойно стъпало и деформирани копита при говедото. Етиология, клиника, диагноза, 
лекуване, профилактика. 

56. Заболявания на бялата линия на копитата при говедото. Етиология, клиника, диагноза, 
лекуване, профилактика.  

57. Фисури на копитата при говедото. Етиология, разновидности, патогенеза, клиника, 
диагноза, лекуване, профилактика.  

58. Интердигитална хиперплазия при говедото. Етиология, патогенеза, клиника, диагноза, 
лекуване. 

59. Ламинит при говедото. Етиология, класификация, патогенеза, клиника, диагноза, 
лекуване, профилактика.  

60. Фрактури на копитната кост при говедото. Етиология, клиника, диагноза, лекуване.  

61. Септично възпаление на копитната става при говедото. Етиология, патогенеза, клиника, 
диагноза, лекуване.  

62. Гнойно възпаление на общата тендовагина на свивателните сухожилия на пръста при 
говедото. Етиология, клиника, диагноза, лекуване.  

63. Гнойно възпаление на бабковата става при говедото. Етиология, класификация, 
клиника, диагноза, лекуване. 

64. Копитен гнилец при овцете. Етиология, патогенеза, клиника, диагноза, лекуване, 
профилактика.  

65. Интердигитален дерматит и абсцес в областта на пръста при овцете. Етиология, 
клиника, диагноза, лекуване, профилактика.  

66. Заболявания в областта на пръста при свинете. Етиология, класификация, клиника, 
диагноза, лекуване, профилактика.   
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