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КОНСПЕКТ  

ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 

 СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА 

 

1. Класификация на ортопедичните заболявания. Основни методи на лечение в 

ортопедията и травматологията. 

2. Вродени заболявания на горния крайник – синдактилия, полидактилия, скапула алта, 

клейдокраниална дизостоза. 

3. Вродени заболявания на гръбначен стълб - тортиколис, синдром на Клипел – Файл, 

шийни  ребра, спина бифида. 

4. Деформации на гръдния кош - Pectus excavatum, Pectus сarinatum 

5. Вродени криви ходила. 

6. Вродено изкълчване на тазобедрената става. 

7. Сколиотична болест. 

8. Аваскуларни некрози. Болест на Пертес. 

9. Аваскуларни некрози. Болест на Шоерман –Мау, болест на Осгоод – Шлатер, 

апофизитис калканеи, болест на Чандлер. 

10. Системни скелетни дисплазии - ахондроплазиа, остеогенезис имперфекта, 

множествени екзостози. 

11. Локализирани скелетни дисплазии – адолесцентна епифизиолиза, кокса вара 

конгенита, болест на Блаунт, болест на Маделунг. 

12. Ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилоартрит, транзиторен синовит. 

13. Костни и ставни инфекции – остеомиелит, кърмачески остеоартрит. 

14. Болести от пренапрежение – периартрити, тендовагинити. бурсити и инсерционити. 

15. Детска церебрална парализа. 

16. Родова парализа. Амниотична болест. Артрогрипоза. 

17. Компресивни синдроми на периферни нерви. 

18. Статични деформитети на ходилото - Hallux valgus, Digitus maleus, Еластично 

плоско ходило.  



 

 

 

 

19. Дегенеративни заболявания на ОДА. Коксартроза, гонартроза, Дегенеративни 

заболявания на гръбначен стълб. 

20. Доброкачествени костни тумори   

21. Злокачествени костни тумори   

22. Тумороподобни заболявания. 

23. Видове травматични увреди на опорно двигателния апарат - навяхване, изкълчване, 

счупване. 

24. Счупвания на костите - видове, механизъм, клинична симптоматика. Методи за 

лечение. Костно срастване. 

25. Мекотъканни увреди на коленна става - комбинирани връзкови увреди, увреди на 

менискусите. 

26. Синдром на Зудек. 

27. Фолкманова исхемична контрактура. 

28. Особености на травмите в детска възраст, епифизиолизи, болезнена пронация. 

29. Открити фрактури. 

30. Счупвания и изкълчвания в областта на гръбначният стълб. 

31. Счупване на таза. 

32. Счупване на ключицата и лопатката. 

33. Травматично изкълчване на раменната става.  

34. Счупвания на мишничната кост. 

35. Счупвания на костите на предмишницата. 

36. Счупване на лъчевата кост на типично място. 

37. Счупване на бедрената шийка. Пертрохантерни счупвания. 

38. Травматично изкълчване на тазобедрената става. 

 

39. Диафизарни счупвания на бедрената кост. 

40. Вътреставни счупвания на костите на коленната става. 

41. Счупвания на костите на подбедрицата. 

42. Счупвания – изкълчвания на глезенна става. 

 

 



 

 

ЛЕКЦИИ 

 

ОРТОПЕДИЯ – УСБАЛО  “Проф. Б. Бойчев” - Горна баня 

1. Доц. Медникаров - Вродено изкълчване на тазобедрената става. Вродени криви 

ходила. 

2. Доц. Медникаров - ДЦП. Аваскуларни некрози. Болест на Пертес. 

3. Д-р. Андреев - Дегенеративни заболявания на ОДА. Коксартроза, гонартроза, 

дегенеративни заболявания на гръбначен стълб. 

4. Д-р. Андреев - Статични деформитети на ходилото. 

5. Доц. Стоков - Онкоортопедия. 

6. Проф. Танчев - Заболявания на гръбначен стълб и гръден кош. 

7. Доц. Цеков - Периартрити, тендовагинити. бурсити и инсерционити. Родова 

парализа. 

8. Доц. Георгиев – Локализирани и системни скелетни дисплазии. 

 

 

ТРАВМАТОЛОГИЯ – УМБАЛ  “ Царица Йоанна “ – ИСУЛ 

1. Доц. Цветанов -  Видове травматични увреди на опорно двигателния апарат - 

навяхване, луксация, фрактура.  Фрактури на костите - видове, механизъм, 

клинична симптоматика. Методи за лечение. Костно срастване. 

2. Доц. Янков - Фрактури на мишничната кост. Травматична луксация на раменната 

става. Фрактури на костите на предмишницата. Фрактури на лъчевата кост на 

типично място.  

3. Доц. Цветанов  - Фрактури и луксации в областта на гръбначният стълб. - Цветанов 

4. Доц. Кинов -  Фрактури на таза.  

5. Доц. Кинов - Фрактури на бедрената кост (Фрактури на бедрената шийка. 

Пертрохантерни Фрактури. Диафизарни фрактури.)  

6. Доц. Кинов - Мекотъканни увреди на коленна става - комбинирани връзкови 

увреди, увреди на менискусите. Вътреставни Фрактури на костите на коленната 

става.  

7. Доц. Цветанов  - Фрактури на костите на подбедрицата. Фрактури – луксации на 

глезенна става.  


