КОНСПЕКТ
ЗА ЗАЧИСЛЯНЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

1.Функционална анатомия на нервната система и клинични синдроми.
А/топографска анатомия на черепа,главния мозък,гръбначния стълб и гръбначния
мозък.
Б/анатомия,топографска анатомия,физиология и клинични синдроми:
-крайномозъчни полукълба и полета на мозъчнта кора-синдроми.
-междинен мозък-синдроми.
-мозъчен ствол-среден мозък,мост,продълговат мозък-синдроми.
-малък мозък-синдроми.
-гръбначен мозък-синдроми.
-черепномозъчни и гръбначномозъчни нерви-синдроми.
В/кръвоснабдяване на главния и гръбначния мозък- синдроми при нарушаване на
кръвоснабдяването.
Г/ликворна система- ликворни синдроми.
Д/невроелектрофизиология- основи на ЕЕГ,ЕМГ,евокирани потенциали.
2.Невроофталмология- очни симптоми при неврохирургичните заболявания.
3.Неврорентгенология.
А/краниография- нормална и патологична.
Б/ангиография- нормална и патологична.
В/спондилография- нормална и патологична.
Г/миелография- нормална и патологична.
Д/компютърна томография на черепа, мозъка , гръбначния стълб и гръбначния
мозък.Магнитен резонанс.
Е/радиоизотопни изследвания на нервната система- ликворна миелосцинтиграфия,
цистернография и мозъчна сцинтиграфия.
4.Невротравматология.
А/класификация на черепно-мозъчните травми: патология, патофизиология и
патогенеза.
Б/клиника, диагностика и лечение на :
- мозъчно сътресение.
- мозъчна контузия.
- травматични интракраниални хематоми.
- фрактури на черепа.
В/ранни и късни усложнения на черепно-мозъчните травми.
Г/травми на гръбначния стълб и гръбначния мозък.
- класификация, патоанатомия, патофизиология, патогенеза.
- клиника, диагностика и лечение на гръбначно-мозъчните травми.

Д/травми на периферните нерви: диагностика и лечение.
5.Тумори на нервната система: патоанатомия, клиника, диагностика и лечение.
А/супратенториални тумори.
- менингеоми- конвекситетни и базални.
- глиоми.
- хипофизарни аденоми и краниофарингеоми.
- тумори на трети вентрикул и мезенцефалона.
Б/инфратенториални тумори.
- тумори на малкия мозък.
- тумори на IV-ти вентрикул.
- тумори на понто-церебеларния ъгъл.
- булбо-понтинни тумори.
В/орбитални и краниоорбитални тумори.
Г/гръбначно-мозъчни тумори.
Д/метастатични тумори на нервната система.
Е/особености на туморите в детска възраст.
6.Съдови заболявания на нервната система: клиника, диагностика и неврохирургично
лечение.
А/артериални аневризми и артериовенозни малформации/AVM/.
Б/хеморагични и исхемични инсулти.
В/съдови заболявания на гръбначния мозък: клиника, диагностика и неврохирургично лечение.
7.Възпалителни заболявания на главния и гръбначния мозък.
А/мозъчни абсцеси, субдурален емпием.
Б/вертебрален остеомиелит/специфичен и неспецифичен/ , епидурален абсцес.
8.Паразитни заболявания на нервната система- клиника, диагностика и лечение.
9.Аномалии на развитието .
А/краниостеноза, микроцефалия, черепно-мозъчен и гръбначно-мозъчен
дизрафизъм: клиника, диагностика и лечение.
Б/хидроцефалия : класификация , клиника , диагностика и лечение.
В/аномалии в краниоспиналната област : базиларна импресия , платибазия ,
вродени блокове на гръбначния стълб.
10.Хирургично лечение на болката.
А/хирургично лечение на невралгиите на ЧМН.
Б/оперативни интервенции на различни нива на болкопроводящите пътища.
11.Хирургично лечение на дегенеративните заболявания на гръбначния стълб.
А/шийна дискова херния , стеноза на шийния канал : клиника , диагностика и
лечение.

Б/лумбални дискови хернии , стеноза на лумбалния канал : клиника , диагностика
и лечение.
12.Стереотактична и функционална неврохирургия.
А/принципи на стереотактичното лечение на екстрапирамидните дискинезии.
Б/хирургия на епилепсията.

