2000г.
“ОБЩА МЕДИЦИНА”
учебник
доц. д-р М. Горанов,д.м.

2001г.
“ТРОПИЧЕСКИ БОЛЕСТИ”
учебник за студенти по медицина
под редакцията на проф. д-р Б. Илиев,д.м.н.

В книгата са включени най-новите данни свързани с етиологията, патогенезата, диагнозата,
лечението и профилактиката на голямата група на тропическите заболявания.Учебникът е
предназначен за студенти по медицина от V курс от висшите медицински институти, за
общопрактикуващите лекари и за работещи в тропически региони.

“МЕДИЦИНСКА ЕТИКА”
учебник за студенти по медицина
с автори: доц. д-р Г. Грънчарова, д-р С. Александрова, доц. д-р А. Велкова

2002г.
“GENERAL NEUROLOGY”
доц. д-р М. Попова

“ЕТМОИДИТИ”
Автор доц. д-р Ив. Радев

Въпреки множеството проучвания и издадени книги в чужбина върху възпалителните лезии на
Етмоидалния синус - наричан още лабиринт, у нас до сега не е отпечатана книга на тази тема.
Практиката потвърждава, че много често острият етмоидит у децата се диагностицира от педиатрите
като “заден ринит”, “аденоидит” и пр. без да се търси и уточни състоянието на етмоидалните клетки.
“ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ”- РЪКОВОДСТВО
ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЛЕЖИ
доц. д-р В. Тодоров, д.м.

Едно издание на преподаватели от катедрата по вътрешни болести на МУ - Плевен, което
синтезирано, достъпно и на най-съвременно ниво обобщава информацията и най-новите достижения
на науката в областта на вътрешните болести, и то за нуждите, условията и целите на обучение в МК.

“ХОСПИСНИ ГРИЖИ – МЕНИДЖМЪНТ И ЕТИКА”д-р С. Александрова

Този труд не си поставя за цел да третира различни схеми на лечение при терминално болни.
Тук ние бихме искали да привлечем вниманието върху същността на палиативните грижи като част от
една философия, която трябва да се прилага в медицината, да запознаем здравните специалисти с
предпоставките за възникване и историческото развитие на хосписите, с организационните форми на
модерното хоспис движение, с дейността на хосписите в редица развити страни, с функциите на
членовете на мултидисциплинарния екип за хосписни/палиативни грижи, с етичните и психосоциални
аспекти и философията на палиативните грижи.

2003г.
“MODULES FOR PRACTICAL EXERCISES IN PULMONOLOGY”
под редакцията на доц. д-р Я. Иванов и д-р В. Андреев

Предложената програма съдържа 15 упражнения, разделени по основни нозологични единизи
и ползвана литература. По съдържание може да се сравнява с програмите в редица Европейски страни
- Франция, Белгия, Англия. Използван е разбираем медицински, английски език, в обем 2-4 страници
на упражнение. Всяко упражнение съдържа оптимален обем насочващи знания за студенти - медици,
изучаващи белодробните болести.

“ХИМИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА”
доц. инж. Емил Рачин, д.х.н.

Учебникът е съобразен с действащатапрограма за обучение на студенти по медицина. Той
може да се използва от студентите от всички медицински вузове у нас. Необходимостта от учебник по
химия се определя от настъпилите промени в програмите по химия в гимназиалния курс и
непрекъснато променящия се състав на обучаваните студенти, български и чуждестранни, които са с
различна степен на подготовка.

“ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПРИ КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА,
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ И УРОГЕНИТАЛНИЯ ТРАКТ ”
под общата редакция на доц. д-р Т. Делийски, д.м., проф. д-р В. Димитров, д.м.н.

Главното достойнство на предлагания труд е, че дава един написан с голяма вещина и
компетентност подход към въпросите за лимфната дисекция при споменатите видове рак. Всяка глава
разглежда отделна локализация на туморния процес и е изградена в последователност, позволяваща
да се представят анатомията и физиологията на лимфната система на региона, начините и честотата на
лимфното метастазиране и неговата диагностика.

“ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК ПО ХИГИЕНА И МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЯ”
проф. д-р Б. Стефанов

Ïðåäëàãàíèÿò ðå÷íèê å ñåìàíòè÷åí, â íåãî å äàäåíî îïðåäåëåíèå íà îñíîâíèòå
òåðìèíè, êîèòî ñå óïîòðåáÿâàò â êîìïëåêñà îò õèãèåííèòå íàóêè è â ìåäèöèíñêàòà
åêîëîãèÿ. Ñúäúðæà 1854 òåðìèíà, 301 òåðìèíà åïîíèìà è 140 ñúêðàùåíèÿ. Ðå÷íèêúò ùå
ïðåäñòàâëÿâà èíòåðåñ çà íàó÷íè ðàáîòíèöè, ïðåïîäàâàòåëè, ñïåöèàëèñòè îò õèãèåííîåïèäåìèîëîãè÷íàòà ìðåæà è åêîëîãè÷íèòå èíñòèòóöèè, ñòàæàíò-ëåêàðè è ñòóäåíòè ìåäèöè
è åêîëîçè.
2004г.
“МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА” - учебно пособие
доц. д-р Г. Грънчарова, доц. д-р П. Христова

“ПОМАГАЛО ПО ХИМИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ”
доц. Е. Рачин

“БИОПСИЯ НА СЕНТИНЕЛНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ”
доц. д-р Т. Делийски, д.м.

Áèîïñèÿòà íà ñåíòèíåëíè ëèìôíè âúçëè å íîâ ñúâðåìåíåí ïîäõîä êúì ëèìôíàòà ñèñòåìà è
èçäàâàíåòî íà êíèãà ïîä òàêîâà çàãëàâèå áè áèëî îò ïîëçà çà âñåêè èíòåðåñóâàù ñå îò ïðîáëåìèòå
íà äèàãíîñòèêàòà è õèðóðãè÷íîòî ëå÷åíèå íà îíêîëîãè÷íèòå çàáîëÿâàíèÿ- Òÿ ìîæå äà ïîñëóæè çà
íà÷àëî íà ïîñëåäâàùî ïðîó÷âàíå íà òîâà ñúâðåìåííî íàïðàâëåíèå â îíêîõèðóðãèÿòà-

“КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ”
Проф. Н.Златков, д-р С. Вълкова

Íàñòîÿùèÿò ó÷åáíèê ïî “Êîæíè è âåíåðè÷åñêè áîëåñòè” å ïðåäíàçíà÷åí ãëàâíî çà
ñòóäåíòè â Ìåäèöèíñêèòå êîëåæè+ íî ùå áúäå ïîëåçåí è çà îáùîïðàêòèêóâàùèòå ëåêàðèÌàòåðèàëúò â ó÷åáíèêà îáõâàùà ÷åòèðè îñíîâíè ðàçäåëà9
äåðìàòîëîãè÷íà ïðîïåäåâòèêà+
íåèíôåêöèîçíè äåðìàòîçè+
èíôåêöèîçíè äåðìàòîçè è
ñåêñóàëíî ïðåäàâàíè áîëåñòè.
“ПАРАЗИТОЛОГИЯ”
доц. д-р Г. Николов, доц. д-р М. Даскалова, ст.ас. д-р М. Атанасова

Ó÷åáíèêúò ïî “Ïàðàçèòîëîãèÿ” ïðåäëàãà íà ñòóäåíòèòå ìåäèöè îò ²âè êóðñ âúâ Âèñøèòå
ìåäèöèíñêè ó÷èëèùà è íà âñè÷êè èíòåðåñóâàùè ñå îò ïðîáëåìèòå íà ïàðàçèòèòå ïî ÷îâåêà+
ñúâðåìåííà èíôîðìàöèÿ çà ìîðôîëîãèÿòà+ áèîëîãè÷íèòå öèêëè è íàé,âàæíîòî èì ìåäèöèíñêî
çíà÷åíèå çà ÷îâåêà“ДНК АНАЛИЗ. ИЗБРАНИ МЕТОДИ И КЛИНИЧНОТО ИМ ПРИЛОЖЕНИЕ”
под редакцията на доц. Регина-Комса Пенкова

В ръководството са представени основните подходи за диагностичен ДНК анализ. Описани са
най-често използваните ДНК техники: същност, принципи, етапи, предимства,ограничения, както и
приложението им в клиничната практика. Техниките са придружени от клинични случаи, които
демонстрират възможностите им за диагностика на наследствена и друга патология.

2005г.
“ИЗБРАНИ ГЛАВИ ОТ ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА”- І том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.

Â ïúðâè òîì íà òàçè êíèãà ñà ïðåäñòàâåíè íÿêîè îò íàé,àêòóàëíèòå ïðîáëåìè â
ãèíåêîëîãèÿòà- Ñúáðàíè ñà òåîðåòè÷íèòå ïîçíàíèÿ è ïðàêòè÷åñêèòå óìåíèÿ íà ãðóïà ñïåöèàëèñòè
àêóøåð,ãèíåêîëîçè ñ ìíîãîãîäèøåí êëèíè÷åí îïèò- Êíèãàòà å ïðåäíàçíà÷åíà çà øèðîê êðúã
÷èòàòåëè – ñòóäåíòè+ ñòàæàíò,ëåêàðè+ îáùî,ïðàêòèêóâàùè ëåêàðè+ íî íàé,âå÷å çà
ñïåöèàëèçèðàùè ëåêàðè â àêóøåðñòâîòî è ãèíåêî,ëîãèÿòà è ìëàäè ñïåöèàëèñòè àêóøåð,
ãèíåêîëîçè“РЕЧНИК НА АНАТОМИЧНИТЕ ИМЕНА”
под редакцията на доц. д-р Нана Нарлиева, д.м.

Íàñòîÿùèÿò ðå÷íèê ñúäúðæà 28/ àíàòîìè÷íè èìåíà+ êîèòî ñå ñðåùàò íàé,÷åñòî â
ìåäèöèíñêàòà ëèòåðàòóðà- Òå ñå îòíàñÿò êúì òðè ãðóïè9
Ïúðâàòà ãðóïà ñå ñúñòîè îò èìåíàòà íà 132 àíàòîì` ñòàíàëè åïîíèìè 'èìåíà íà ó÷åíè+
ïúðâè îòêðèëè è îïèñàëè ñúîòâåòíàòà àíàòîìè÷íà ñòðóêòóðà(Âòîðàòà ãðóïà èìåíà íå ñà ñâúðçàíè ñ åïîíèìè+ íî ñà íà 45 àíàòîì` ñ ãîëåìè ïðèíîñè â
àíàòîìèÿòàÒðåòàòà ãðóïà å ïðåäñòàâåíà îò èìåíàòà íà 80 êëèíèöèñò`+ ïðåâúðíàëè ñå ñúùî â åïîíèìè+
òúé êàòî ïúðâè ñà îòêðèëè âàæíè àíàòîìè÷íè îáåêòè-

“СЕПСИС. СЕПСИС-СИНДРОМ. СЕПТИЧЕН ШОК”

под общата редакция на доц. д-р П. Илиева

Повечето съвременни изследователи приемат като причинители на сепсиса само бактериите,
гъбите и в единични случаи рикетсии. При вирусните заболявания може да се развие септично
състояние, като израз на генерализирана вторично наслоена бактериална или гъбична инфекция, на
фона на развиващата се често имунна супресия в хода на една вирусна инфекция.
Основни причинители на сепсис са бактериалните патогенни микроорганизми, като досега няма
такъв, който да не е установяван като етиологичен агент при сепсис. В миналото водещо място заемат
Gram-положителните бактерии, особено стафилококите. През 70-години те бяха изместени от Gramотрицателните, особено ентеробактериите и микроорганизмите от групата КЕС (Klebsiella,
Enterobacter, Serratia). От десетина години насам отново стафилококите и някои други Gramположителни агенти излизат на първо място.
“РЪКОВОДСТВО ПО ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА
ИНФЕКЦИОЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ”
под редакцията на доц. д-р Димитър Митов, д.м.

Учебното пособие може да служи едновременно като учебник и практическо ръководство, тъй
като теоретичните постановки са подкрепени с подходящи примери от медицинската практика и
богато разнообразие от тестови въпросиза самоподготовка и проверка на придобитите знания.
“УЧЕБНИК ПО УНГ БОЛЕСТИ”
под редакцията на доц. д-р И. Стоянов, д.м.

Настоящият учебник се занимава главно със знанията, които задължително трябва да познава
общопрактикуващия лекар. В ежедневната си практика те често се срещат с оториноларингологически
заболявания. Именно затова трябва умеят да ги лекуват като от особено значение е познава-нето на
спешните намеси: спиране на кръвотечение от носа, травмите на ЛОР органите, острият ларингеален
задух и др.

“РЪКОВОДСТВО ПО ГЕРИАТРИЯ”
д-р Фредерик Григоров

Ръководството е предназначено за медицинските колежи, но ще е полезно и за студентите по
медицина. В него са представени основните проблеми на Гериатрията. Особено място е отделено на
специфичните особености в клиничното протичане на някои от най-честите заболявания при
възрастни и стари хора.
“ХИМИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА” – ІІ ИЗДАНИЕ
доц. инж. Емил Рачин, д.х.н.

Учебникът е съобразен с действащатапрограма за обучение на студенти по медицина. Той
може да се използва от студентите от всички медицински вузове у нас. Необходимостта от учебник по
химия се определя от настъпилите промени в програмите по химия в гимназиалния курс и
непрекъснато променящия се състав на обучаваните студенти, български и чуждестранни, които са с
различна степен на подготовка.
“ÐÀÊ ÍÀ ÌËÅ×ÍÀÒÀ ÆËÅÇÀ”
ÊÍÈÃÀ ÇÀ ÏÀÖÈÅÍÒÊÈÒÅ È ÒÅÕÍÈÒÅ ÁËÈÇÊÈ
ïîä îáùàòà ðåäàêöèÿ íà: äîö. ä-ð Òàøêî Äåëèéñêè, ä. ì.

Ако искате да се информирате за сегашното научно и практично състояние на проблема рак
на млечната жлеза+ ако нямате възможност да разговаряте надълго с Вашия лекар+ ако се
притеснявате да питате за прости на вид неща или за сложни за разбиране теми+ седнете удобно и
отворете тази книга- В нея ще откриете Ваш анонимен събеседник+ Ваш доброжелател и откровен
приятелИ както приятелството изисква+ нека си помогнем взаимно като получим вашите препоръки за
допълване на тази винаги отворена книга-

2006г.
“ТЕСТОВЕ ЗА ИЗПИТ ПО АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ” за студенти по медицина
под редакцията на доц. д-р Н. Нарлиева, д.м.

Включените в този сборник тестове за изпит по анатомия и хистология за студенти по
медицина втори курс+ съдържат 546 комбинации като във всяка от тях има по четири твърденияКомбинациите са три вида9
0- с единичен избор 'rhmfkd bgnhbd(+ при които от четирите твърдения трябва да се избере
единственото верно или единственото грешно:
1- с множествен избор 'ltkshokd bgnhbd(+ при които от четирите твърдения верни могат да
бъдат две или три- Грешка само в едно от твърденията води до отхвърляне на цялата комбинация+ а
ако са посочени всички правилни твърдения+ студентът получава две точки2- схеми с попълване+ цифрите на които се заместват със съответните букви“ХИМИЧЕСКИ, ЯДРЕН И БИОЛОГИЧЕН ТЕРОРИЗЪМ”
(медицински аспекти)
под ред на проф. д-р П. Съловски, д.м.н.

Тероризмът е един от най-острите проблеми на съвременния свят. Маргинализирането на
широки обществени слоеве по икономически, културно-исторически и религиозни причини, особено
в по-бедните страни, създава условия за обособяване на сравнително малки, но войнстващи групи от
хора, които търсят решения на проблемите по радикален и много често деструктивен начин. За
постигането на целите си те създават добре организирани и дълбоко законспирирани мрежи от
съмишленици, които нанасят разрушителни удари по икономически, административни,
комуникационни и други обекти, обикновено в големи и гъсто населени градски райони. Отличен
пример в това отношение е Ал Кайда, ръководена от саудитския милионер Бен Ладен. Фактите от
последните няколко години свидетелстват за ясна тенденция към увеличение на терористичните
акции в целия свят. Може, следователно, да се приеме тезата на модерни философи, водещи
политически лидери, футуролози и т.н., че тероризмът в близко, а и по-далечно бъдеще, ще остане
основен проблем на постоянно развиващия се свят.

“ХРАНА И ЗДРАВЕ, НО И ОЩЕ НЕЩО”

проф. д-р Н. Мумджиев

В предлаганата книга се разглеждат основните храни и хранителни продукти, които съставят
обичайната диета на българина. Посочени са неблагаприятните последици от неправилното
използване на тези храни. Заедно с това се предлага информация за историята им, за техния състав,
сравнен други хранителни продукти, консумацията им в световен мащаб, както и перспективите за
тяхното използване.
“EASY BULGARIAN” – ръководство за студенти, изучаващи медицина на английски език
ст. пр.Янка Цветанова, ст.пр. Мариана Найдова

“ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ”- РЪКОВОДСТВО
ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЛЕЖИ – ІІ ИЗДАНИЕ
доц. д-р В. Тодоров, д.м.

Първото издание на учебника напълно оправда своето предназначение. Второто, преработено
и допълнено издание е написано отново от преподаватели от Катедрата по вътрешни болести на МУ Плевен. Авторският колектив се е постарал синтезирано, достъпно и на най-съвременно ниво да
обобщи класическите данни и последните достижения на науката в областта на вътрешните болести
за нуждите и целите на обучението на специалистите по здравни грижи.
2007г.

“МЕДИЦИНСКА ЕТИКА”
учебник за студенти по медицина
с автори: доц. д-р Г. Грънчарова, д-р С. Александрова

“ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПРИ КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА,
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ И УРОГЕНИТАЛНИЯ ТРАКТ, БЕЛИЯ ДРОБ И ПРИ
МАЛИГНЕНИЯ МЕЛАНОМ”
под общата редакция на доц. д-р Т. Делийски, д.м., проф. д-р Гр. Горчев, д.м.н. проф. д-р В.
Димитров, д.м.н.

Главното достойнство на предлагания труд е, че дава един написан с голяма вещина и
компетентност подход към въпросите за лимфната дисекция при споменатите видове рак. Всяка глава
разглежда отделна локализация на туморния процес и е изградена в последователност, позволяваща
да се представят анатомията и физиологията на лимфната система на региона, начините и честотата на
лимфното метастазиране и неговата диагностика.
Както и в предното издание така и сега авторският колектив се е стремил да отрази
многообразието на проблема „лимфна система и рак” и на практическите решения при оперативното
му третиране като се откроят доминиращите съвременни хирургични стандарти.
През изминалите четири години българската медицинска общественост стана свидетел на
активизиране на научните търсения и изяви свързани с лимфната система при онкологичните
заболявания и ние се чувстваме задължени успоредно с новостите в световен мащаб да отделим и на
националните постижения заслуженото внимание.

“ИЗБРАНИ ГЛАВИ ОТ ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА”- ІІ том

под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.

С èздаването на Втория том на „ИЗБРАНИ ГЛАВИ ОТ ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА”
се продължава участието на водещи специалисти в разработването на добре познати и не толкова
добре познати теми от практичната гинекология.
Разнообразната гама от практични теми – остър корем, гинекология в детска възраст, миома,
тазова възпалителна болест, пубертет при момичитата и периоперативно обезболяване, би могло да се
посочи, че са една осъвременена класика на разглежданите въпроси.
2008г.
“ДЕОНТОЛОГИЧНО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА”
автор доц. д-р П. Лисаев, д.м.

В книгата са разгледани основните въпроси на професионалната медицинска етика и
деонтология, както и юридическите постановки (правоспособност, правомерност, медицински
правонарушения, грешки и нещастни случаи, отговорност и т.н.), засягащи професионалната дейност
на медицинските сестри, акушерки и асоциирани специалисти, които имат свои особености и
специфика.
Книгата е предназначена основно за нуждите по обучение по медицинска деонтология и
медицинско право на медицинските сестри, акушерки и асоциираните специалисти по здравни грижи,
но може да е в полза и на по-широк кръг специалисти по медицинска етика, на лекари, студенти по
медицина, юристи, както и за всеки, интересуващ се от въпросите на медицинската етика и
медицинското право.

