
РЕЗЮМЕ НА МОНОГРАФИЯ ‘ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ’ 

 

 

     Настоящият труд се опитва да обхване напълно основните аспекти на операцията 

цезарово сечение. Направен е задълбочен исторически обзор на темата.  

     Разгледани са честотата, индикациите и техните взаимовръзки. Систематизират се 

видовете цезарови сечения, описват се особеностите и проблемите на техническото им 

извършване.  

     Обобщават се основните методи и средства необходими за осъществяване на 

операцията, адекватни на съвременните стандарти в медицината. Описват се 

алгоритъмът и основните правила за извършване на различните видове цезарови 

сечения, споделя се личен опит и се дискутират нерешени проблеми.  

     Отдава се значително внимание и на цезаровата хистеректомия, един проблем който 

винаги трябва да бъде добре познат, когато става въпрос за цезарово сечение.  

     Анализират се възможните усложнения на цезаровото сечение и се предлагат 

практически модели за изход от съответните ситуации. Разглеждат се рисковете 

касаещи конкретно бременната и начините те да бъдат ограничени.  

     Описани са основните начини за обезболяване на цезаровото сечение. Предлагат се 

алгоритми за поведение при бременност с индикации за планиране на раждане със 

цезарово сечение. 

    Специално внимание се отделя на цезаровото сечение, като метод с все по-

нарастваща значимост в поведението при седалищно предлежание. Разгледани са 

индикациите за секцио цезарея и особеностите му при седалищно придлежание. 

Разглежда се и мястото му в съвременното решаване на проблема - седалищно 

ражадне.  

     Описани са и възможностите и проблемите на вагиналното раждане след правено 

вече цезарово сечение. отразени са основните правила и възможности за извършването 

му.  

     Разгледан е и въпроса ‘Дошло ли е времето на Цезаровото сечение по желание на 

пациентката’, като ясно е отразено мнението на автора по него . 

 
 



Резюме на монография ‘Въведение в репродуктивната медицина’ 

 

     Настоящият труд започва с детайнло описание на анатомията и физиологията на 

женската репродуктивна. Подробно са изяснени особеностите свързани с бременността 

раждането, лактацията и менопаузата. 

     Направено подробно описание на методите и средствата за диагностика на 

функционалното състояние на репродуктивната система - изследване на хормоналните нива 

в биологични течности, тестове за функционална диагностика, метод на ултразвукова 

диагностика и др. 

     Класифицират се хормоналните  нарушения в репродуктивната система, 

нарушенията в половото съзряване, неврообменно-ендокринни синдроми, патологията на 

репродуктивния период, ятрогенните заболявания, заболяванията с неустановен 

произход,  малформациите и придобитите заболявания. 

     Изследва се патологията на периода на инволюция на репродуктивната система и 

гинекологичните заболявания, причинени от вторични невроендокринни нарушения . 

Особено място е отредено на нарушенията в половото развитие и преждевременното 

полово развитие. Направена е класификация на преждевременното полово развитие. 

Описани са истинското и лъжливото  преждевременно полово развитие, изосексуалното 

и хетеросексуалното лъжливо преждевременно полово развитие, непълното лъжливо 

преждевременно полово развитие, изолираното преждевременно телархе и изолираното 

преждевременно adrenarche. 

     Направен е обзор на болестите придружени от преждевременно полово развитие, 

като кисти на яйчниците, първичен хипотиреоидизъм, синдрома на Мак Кийн-Олбрайт-

Брайцев и Синдрома на Ръсел-Силвър. 

     Описани са методите за лечение на преждевременното полово развитие и забавеното 

полово развитие. 

     Класифицирани и описани са редица състояния свързани със забавеното полово 

развитие при момичетата, като закъснял пубертет и непълно полово развитие, първичен 

(хипергонадотропен) хипогонадизъм, типична гонадна дисгенезия(синдром на Търнър), 

променлива гонадна дисгенезия,чиста гонадна дисгенезия, смесена гонадна дисгенезия, 

вторичен (хипогонадотропен) хипогонадизъм, изолирано забавено menarchе и 

тестикуларна феминизация . 

 



 
Резюме на монография  

‘Проблеми свързани със скрининга на онкогинекологичните заболявания в 
България’  

 

 

     Настоящото научно проучване започва с изследване на профилактична култура на 

българските жени. Изследвана е и честота провеждане на профилактичните прегледи 

на женската полова система. 

     Особено внимание е отделено на симптома ‘кървене от матката’ и вниманието на 

пациентките към него. 

     Проучена е и ролята на наследственността в развитието на онкогинекологичните 

заболявания при жените. 

     Изследва се корелацията между репродуктивна култура на участничките в 

проучването и честотата на провеждане на профилактични прегледи. 

     Проучени са най-честите причини водещи жените при гинеколог. 

     Изследвани са познанията на жените относно риска от развитие, начините на 

превенция и ранно откриване на онкогинекологичните заболявания. 

     Търси се връзката между финансово състояние на пациентите и профилактиката на 

ендометриалния карцином. 

     Важно място в настоящия труд е отделено и на проучването на информираността на 

българските жени относно методите и средставата за профилактика на 

онкогинекологични заболявания. 

     Проучена е и информираността на българските жени относно методите и 

средставата за терапия на онкогинекологични заболявания. 

     Изследвани са познанията на българските жени по отношение на възможностите за 

скрининг ендометриалния карцином в България. 

     Направени са изводи и заключения от получения материал.  

 
 



 
РЕЗЮМЕ на монография ПРОБЛЕМИ  СВЪРЗАНИ С ИЗБОРА НА ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ 

 

 

 

     Настоящият труд се опитва да обхване възможно най-пълно основните социално-

медицински, етични, психологични и клинични аспекти на проблема Цезарово 

сечение. Направен е задълбочен литературен и исторически обзор на проблема, 

разгледани са честотата, индикациите и техните взаимовръзки.   

     Изследването се опитва да анализира  нивото на здравна култура на пациентките по 

отношение на методите и начините на родоразрешение, да изследва тяхното мнение 

относно правото им сами да определят начина на раждане.  

      Анализират се факторите, оказващи влияние върху желанието на жените за точно 

определен вид родоразрешение, изучават се нивото на информираност и отношението 

на бременните към рисковете и предимствата на Цезаровото сечение.  

     Втората част от проучването изследва и представя мнението на лекарите относно 

правото на пациентките сами да определят начина на раждане, изучава нивото на 

информираност, и отношението на бременните към рисковете и предимствата на 

нормалното раждане.  

     Изследват се нагласите и предпочитанията на акушергинеколозите относно 

предпочитан от тях модел на родоразрешение.  

     Систематизират се видовете цезарови сечения, описват се особеностите и 

проблемите на техническото им извършване. Обобщават се основните методи и 

средства необходими за осъществяване на операцията , адекватни на съвременните 

стандарти в медицината. Описват се алгоритъмът и основните правила за извършване 

на различните видове цезарови сечения, споделя се личен опит и се дискутират 

нерешени проблеми. Анализират се възможните усложнения на Цезаровото сечение.  

     Разглеждат рисковете, касаещи конкретно бременната и начините те да бъдат 

ограничени.  

     Описани са и основните начини за обезболяване на Цезаровото сечение, а 

клиничните характеристики на различните методи за родоразрешаване, се правят с 

авторско присъствие и с оглед на получаването на ‘‘ информирано съгласие’’ на 

бременните при избора им на определен метод на раждане. 

 



Резюме на монография 
‘Раждаемостта сред ромския етнос в България – реалности и перспективи’ 

 

 

     Настоящият труд започва с обзор на културaлните особености и проблемите 

на ромите по света. 

     Анализирани са особеностите на ромския етнос в България и проблеми 

възпрепятстващи  интеграцията  му . 

    Направена е социално-икономическа характеристика на ромския етнос у нас, 

която започва с икономически статус на ромите . анализира се образованието на 

ромския контингент. Проучва се социално-битовия статус на участниците в 

изследването.Направен е и анализ на отношението на здравносоциалната 

система към ромска раждаемост. 

     Авторът прави и демографска характеристика на изследвания контингент, 

включващ възрастова характеристика на участниците,възрастова структура на 

ромските семейства и др.  

     Проучва се възрастта за започване на полов живот при ромските жени, както 

и възрастта за започване на семеен живот. Изследва се и демографската 

информираност на ромите . 

     Същинската част на труда е анализа на репродуктивното поведение на 

ромския етнос в България. Проучват се основните фактори, оказващи влияние 

върху репродуктивното поведение при ромите - икономическите фактори, 

образованието,възрастта на започване на полов живот като фактор, оказващ 

влияние върху репродуктивното поведение,възрастта за раждане на първо дете 

като фактор, оказващ влияние върху репродуктивното поведение,акцелерацията, 

психосоциални фактори и медико-биологочни фактори . 

     Направен е щателен анализ на раждаемостта сред изследваната етническа 

група, включващ проучване на интервалите между ражданията .  

- протогенетичен интервал, интергенетичен интервал, генеративeн период и 

фактори, които повлияват неговата продължителност. Проучва се възрастта при 

първото раждане и продължителността на интергенетичните интервали.  



     Друг от основните проучвани показатели е общия брой  на живородените  

деца . Проучва се и максимално допустимата възраст за последно раждане в 

представите на анкетираните. 

     Анализирани са образованието и професионална ангажираност на ромите у 

нас, като фактори оказващи влияние върху репродуктивното им поведение. 

     Голямаа част от труда е посветена на анализа на семейно планиране при 

българските роми. Изследват се предварително планувания от ромите брой 

деца,идеалния според тях брой деца, действителен брой деца, ретроспективния 

брой деца, желания брой деца, допълнително желания брой деца, както и 

представите на ромите за “Голямо семейство” . 

     Проучени са и начините, които ромите прилагат за регулиране на 

раждаемостта, като аборт по желание и контрацепция. Проучва се и мястото на 

личния лекар при регулирането на раждаемостта сред ромите. 

     Отделено е специално внимание на реализираните до момента у нас проекти 

и програми насочени към подобряване на статуса на ромското малцинство . 

 



Резюме на монография ‘Седалищно раждане’ 

 

 

 

     Настоящият труд се опитва да обхване напълно основните аспекти на 

проблема седалищно раждане. Разгледани са честотата, етиологичните фактори 

и техните взаимовръзки.  

     Систематизират се видовете на седалищни предлежания, описват се 

особеностите и проблемите на раждането при тях. Обобщават се основните 

методи и средства необходими за поставяне на диагноза, адекватни на 

съвременните стандарти в медицината.  

     Описват се основните правила за водене на раждането при седалищно 

предлежание, споделя се личен опит и се дискутират нерешени проблеми. 

     Отдава се значително внимание на класическите методи за мануална помощ 

при седалищно раждане и се прави отдиференциране на ‘остарелите’ вече от 

‘вечнозелените’ такива.  

     Анализират се възможните усложнения на раждането и се предлагат 

практически модели за изход от съответните ситуации. Разглеждат се рисковете 

касаещи конкретно плода и начините те да бъдат ограничени.  

     Описани са основните начини за профилактика на седалищното раждане. 

Предлагат се алгоритми за поведение при бременност със седалищно 

предлежание.  

     Специално внимание се отделя на цезаровото сечение, като метод с все по-

нарастваща значимост в поведението. Разгледани са индикациите за него и 

особеностите му при седалищно придлежание. Разглежда се и мястото му в 

съвременното решаване на проблема - седалищно ражадне. 

 



Резюме на монография  
‘РЕПРОДУКТИВНОСТ И СИНДРОМ НА ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ’ 

 
 

     Настоящият монографичен труд започва с обширен обзор по проблемите свързани със 

синдрома на поликистозните яйчници. Изследват се честота, причини и рискови фактори водещи 

до появата на Синдрома. 

     Направено е проучване върху репродуктивността на жени със синдрома на поликистозните 

яйчници. Изследвани са антропологичните характеристики на проучваните жени. Събрани са 

данни за един от основните показатели свързани с норманото функциониране на яйчниците - 

менструалната функция на изследваните жени. 

     Проучена е репродуктивната способност на изследваните жени. Авторът прави и 

клиниколабораторна характеристика участничникте в проучването. Проследяват се стойностите 

на основни показатели свързани с яйниковата функция, като: Имунореактивен инсулин(IRI), 

Фоликулостимулиращ хормон (FSH),Лутеинизиращ хормон(LH),Прогестерон (Prog), 

Естрадиол(Е2),Тестостерон, Андростендион,Сексхормон свързващ глобулин(SHBG), HOMA 

/хомеостатичен модел за оценка на инсулиновата чувствителност/. Проследяват се и 

допълнителни показатели за изключване на друга патология, като Дехидроепиандростерон-

сулфат (DHEA-S), Пролактин (Prolactin), Свободен трийодтиронин (FT3), Свободен тироксин 

(FT4) ,Тиреостимулиращ хормон (TSH) , Кортизол , Free Androgen Index (FAI) , Low Density 

Lypoprotein (LDL),High Density Lypoprotein (HDL),Триглицериди(TG) и Антимюлеров хормон. 

     Направена е ултразвукова диагностика на яйчниците и анализ на промените при изследваните 

жени. 

     Прави се анализ на изследваните клиниколабораторни показатели и след проведено лечение с 

Еthinylestradiol/Сyproterone и с Metformin hydrochloride. 

 


