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КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ 
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ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ 

1. Травма и травматизъм. Видове травми и травматизъм. 

2. Местни реакции на организма при травмите. 

3. Медиатори и модулатори на възпалението. 

4. Общи реакции при травмите. Шок, колапс, травмена токсикоза. 

5. Метаболитни и други нарушения при травмите (клетъчен метаболизъм, 
въглехидратен и липиден обмен, водно-електролитен обмен, коагулация и др.). 

6. Видови особености в реактивността на организма при травмите. 

7. Принципи на лекуване и профилактика на травматизма.  

8. Кръвотечение -видове. Определяне на степента на кръвозагуба. Лечебно и 
профилактично кръвоспиране - механични, физични и други методи. 

9. Спонтанна хемостаза. Хемокоагулационни нарушения и корекциите им.  

10. Кръвозаместване. Имунологични и технически принципи на хемотрансфузия. 
Показания и противопоказания за хемо- и плазмотрансфузия. 

11. Реакции и усложнения след хемо- и плазмотрансфузия. 

12. Основни принципи за приложение на флуидната терапия.  

13. Пътища за въвеждане на флуидните разтвори. Скорост, критерии за контрол и 
дозиране на флуидните разтвори. 

14. Флуидна терапия при нарушения в обмяната на K+ , Na+ и АКС.  

15. Открити механични травми (рани). Определение, класификация, етиологични 
фактори, елементи, симптоми. Ранева болест. 

16. Механизми на раневия процес. Фаза на хидратация – клинични признаци, 
морфологични и биохимични процеси, срокове. 

17. Механизми на раневия процес. Фаза на дехидратация – клинични признаци, 
морфологични и биохимични процеси, срокове. 

18. Зарастване на раните по първичен начин – същност, необходими условия, срокове. 

19. Зарастване на раните по вторичен начин – същност, етапи (гранулация, 
епителизация, цикатризация), срокове. 

20. Зарастване на раните под струп. Третичен начин на зарастване – роля на 
хирургическите шевове. 

21. Нарушения в етапите на зарастването на раните и причини за тях. 

22. Видови особености в протичането на раневия процес при различните видове 
животни. 

 



 2/3 

23. Лекуване на раните – тоалет, механична антисептика. 

24. Лекуване на раните – химична и биологична антисептика. 

25. Лекуване на раните – физична антисептика (превръзки, дренажи, открито 
лекуване). 

26. Лекуване на раните – патогенетична терапия, комплексно лекуване на усложнени 
рани. 

27. Закрити механични травми – контузия, компресия, комоцио, дисторзио, руптура. 
Етиология, патогенеза, клинични признаци, степени, лекуване. 

28. Закрити механични травми – херния, евентрация, пролапсус. Етиология, 
патогенеза, класификация, клинични признаци, лекуване  

29. Закрити механични травми – хематом, лимфоекстравазат, хемолимфоекстравазат. 
Етиология, класификация, клинични признаци, лекуване  

30. Хирургическа инфекция - определение и класификация. Защитни приспособления 
на организма срещу инфекцията. Фактори влияещи върху хирургическата 
инфекция. 

31. Гнойна хирургическа инфекция - етиопатогенеза, местни и общи реакции. 

32. Пиодермия - класификация, етиология, клинични форми, лекуване. 

33. Абсцес, флегмон - етиопатогенеза, класификация, развой, лекуване. 

34. Анаеробна хирургическа инфекция - етиопатогенеза,форми,лекуване. 

35. Гнилостна хирургическа инфекция - етиопатогенеза, симптоми, лекуване. 

36. Обща хирургическа инфекция - класификация, патогенеза, форми и лекуване. 

37. Основни принципи на профилактика и терапия на хирургическите инфекции. 

38. Термични и химични изгаряния – етиология, клинични признаци, степени, лекуване. 
Общи нарушения при изгаряне. Слънчев и топлинен удар. 

39. Измръзване и електротравма - етиология, клинични признаци, степени, лекуване. 

40. Локална смърт (некроза, гангрена) - етиология, видове, клинични признаци, 
лекуване. 

41. Язви, фистули, чужди тела – същност, етиопатогенеза, клинични признаци, 
лекуване. 

42. Хирургически заболявания на мускулите /възпалителни и невъзпалителни/ - 
класификация, клиника, лекуване. 

43. Тендинити и тендовагинити – класификация, етиопатогенеза, класификация, 
развой, лекуване. Тендиноза - класификация, развой, лекуване. 

44. Възпаление на вените, лимфните съдове и възли - етиопатогенеза, класификация, 
развой, лекуване. 

45. Възпаление на слизестите и синовиални торбички. 

46. Заболявания на костите – класификация 

47. Заболявания на периостта и костното вещество - етиопатогенеза, форми, признаци, 
диагностика и терапия. Остеомиелит. 

48. Фрактури – класификация  

49. Фрактури – местни, общи и специфични клинични симптоми. 

50. Фрактури – зарастване, видови особености, лекуване. 
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51. Заболявания на ставите - класификация. 

52. Закрити травматични асептични заболявания на ставите  

53. Рани на ставите. 

54. Възпаления на ставите. 

55. Хронични безексудативни заболявания на ставите. 

56. Заболявания на периферната нервна система – етиология, клинични признаци, 
принципи на лекуване 

 

ОБЩА ХИРУРГИЯ – ПРАКТИЧЕН ИЗПИТ 

1. Техника на получаване и стабилизиране на донорска кръв.  

2. Изосерологични методи за определяне на кръвногруповата съвместимост.  

3. Техника на кръвопреливане. Биологична проба.  

4. План за изследване на животните със закрити механични травми.  

5. План за изследване на животните с гнойна хирургическа инфекция.  

6. План за изследване на животните с анаеробна хирургическа инфекция.  

7. План за изследване на животните със заболявания на ставите.  

8. Параклинични методи на диагностика при заболявания на ставите. Изследване на 
синовиална течност. 

9. План за изследване на животните с възпалителни заболявания на костите.  

10. План за изследване на животните с фрактури и фисури.  

11. Диференциална диагноза между хематом и лимфоекстравазат. 

12. Диференциална диагноза между хематом и абсцес. 

13. Диференциална диагноза между абсцес и херния. 

14. Диференциална диагноза между хематом и  и херния. 

15. Диференциална диагноза между абсцес при гнойна и анаеробна хирургически 
инфекции. 

16. Диференциална диагноза между фрактура и фисура. 

17. Диференциална диагноза между херния и евентрация. 

18. Диференциална диагноза между абсцес при гнойна и специфична хирургически 
инфекции. 

19. Диференциална диагноза между различните форми пиодермия. 

20. Диференциална диагноза между флегмон и травматичен оток. 

21. Диференциална диагноза между гнойни възпалителни процеси на ставите и 
хронични безексудативни процеси. 
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