
КОНСПЕКТ 
ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ-ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

I част 

I .Дихателна недостатъчност-остра,хронична. Лечение 
2.ХОББ-определение,етиология,патогенеза,клинична картина,форми, диагноза, 

лечение 
3.Бронхиална астма- етиология,патогенеза,клинична картина,форми,диагноза, 

лечение 
4.Емболия и инфаркт на белия дроб- етиология,патогенеза,клинична картина, 

диагноза,лечение 
5.Пневмонии-етиология, патогенеза, класификация 
6 .Алвеоларни пневмонии-етиология,патогенеза,патоморфология,клинична картина, 

диагноза,лечение 
7 .Бронхопневмонии(лобуларни пневмонии)-етиология,патогенеза,клинична картина 

диагноза,лечение 
8.Вирусни,рикетсиозни,микоплазмени пневмонии 
9.Белодробен рак— етиология,патогенеза,клинична картина,форми,диагноза 
Ю.Белодробна туберкулоза-първични форми 
II .Белодробна туберкулоз-постпървични форми 
12.Плеврални изливи-етиология,патогенеза,клинична картина,видове,диагноза 
13.Клинични прояви и форми на лява сърдечна недостатъчност.Лечение 
14. Клинични прояви и форми на дясна сърдечна не достатъчност. Лечение 
15.Ритъмни нарушения 
16.Нарушения в провеждането на възбуждането.Видове блокове 
17.Ревматизъм- етиология,патогенеза,патоморфология,клинична картина,форми, 

диагноза,лечение 
18.Ендокардити- етиология,патогенеза,клинична картина,видове,диагноза, 

лечение 
19.Митрална инсуфициенция- етиология,патоморфология,клинична картина, 

диагноза,лечение 
20.Митрална стеноза- етиология,патоморфология,клинична картина, 

диагноза, лечение 
21.Аортна инсуфициенция- етиология,патоморфология,клинична картина, 

диагноза,лечение 
22.Аортна стеноза- етиология,патоморфология,клинична картина, 

диагноза,лечение 
23 .Миокардити-етиология,патогенеза,клинична картина,диагноза,лечение 
24.Перикардити- етиология,патогенеза,клинична картина,диагноза,лечение 
25.Белодробно сърце- етиология,патогенеза,клинична картина,диагноза,лечение 
26.Хипертонична болест- етиология,патогенеза,клинична картина,стадий, 

диагноза,лечение 



2 7. Атеросклероза-етиология,морфология,клинична картина,диагноза,лечение 
28.ИБС-КЛИНИЧНИ форми 
29.ИБС-стенокардия-етиология,патогенеза,форми,клинична картина,диагноза, 

лечение 
30.ИБС-инфаркт на миокарда-етиология,патогенеза, форми 
31 .ИБС-инфаркт на миокарда-клинична картина, протичане, ЕКГ-промени, диагноза, 

лечение 
32.0стър дифузен глонерулонефрит-етиология,патогенеза,патоморфология,клиника, 

лечение 
33 .Бързо прогресиращ(субакутен)гломерулонефрит-етиология,патогенеза, 

морфология,форми,клинична картина,диагноза,лечение 
34.Хронични гломерулонефрити- етиология,патогенеза,морфология,форми, 

клинична картина,диагноза,лечение 
35.Остър и хроничен пиелонефрит-етиология патогенеза,морфология,диагноза, 

лечение 
Зб.Нефролитиаза-етиология,патогенеза,клинична картина,диагноза,лечение 
37.0стра бъбречна недостатъчност.Лечение 
38.Хронична бъбречна недостатъчност.Лечение 
39.Гастрити-остър и хроничен-етиол огия,патогенеза,патоморфология, 

форми,клинична картина,диагноза,лечение 
40.Язвена болест-етиология,патогенеза,клинична картина,форми>,усложнения, 

диагноза,лечение 
41.Рак на стомаха-етиология,патогенеза,морфология,клинична картина,форми, 

диагноза 
42.0стър и хроничен колит.Язвен колит-етиология,патогенеза,клинична картина, 

диагноза,лечение 
43 .Рак на дебелото черво-етиология,патогенеза,клинична картина,диагноза 
44.Хроничен хепатит-етиология,патогенеза,клинична картина,диагноза,лечение 
45 .Чернодробна цироза-етиология,патогенеза,класификация,клинична картина, 

диагноза,лечение 
46.Холелитиаза и холецистит-етиология,патогенеза,клинична картина,диагноза, 

лечение 
47.0стър и хроничен панкреатит-етиология,патогенеза^клинична картина, 

диагноза, лечение 
48.Хронични желязонедоимъчни анемии-етиология,патогенеза,клинична картина, 

диагноза,лечение 
49.Витамин В12 и фолиева киселина недоимъчни анемии-етиология,патогенеза, 

клинична картина,диагноза,лечение 
50.Хемолитични анемии-етиология,патогенеза,клинична картина,диагноза 
51 .Остра левкемия-етиология,патогенеза,клинична картина,хематологични форми, 

диагноза,лечение 
52.Хронична миелогенна левкемия-етиология,патогенеза,клинична и хематологична 

картина,диагноза 



53.Хронична лимфолевкоза-етиол огия,патогенеза,клинична и хемато логична 
картина,диагноза 

54.Хеморагични диатези,видове-етиология,патогенеза 
55.Лимфогрануломатоза-етиология,патогенеза,клинична и хематологична кар-

тина,диагноза 
56.Тиреотоксикоза-етиология,патогенеза,клинична картина,диагноза,лечение 
57.Микседем- етиология,патогенеза,клинична картина,диагноза,лечение 
58.Болест и синдром на Иценко-Кушинг 
59.Болест на Адисон и остра надбъбречна недостатъчност-етиология,патогенеза, 

клинична картина,лечение 
бО.Захарен диабет-етиология,патогенеза,патобиохимия,типове 
61.Захарен диабет-клинична картина,усложнения,диагноза,лечение 
62.Подагра-етиология,патогенеза,клинична картина,диагноза,лечение 
63 .Ревматоиден артрит-етиология,патогенеза,клинична картина,диагноза,лечение 

II част-практическа 
I.Анамнеза-снемане при леглото на болния 
2.0бщо състояние-изследване 
3.Статус на главата 
4.Статус на шията 
5.Статус на кожата на болния 
б.Оглед на гръден кош 
7.Палпация на гръден кош 
8.Перкусия на бял дроб-определяне на Крьонигови полета 
9.Сравнителна перкусия на бели дробове 
Ю.Определяне на долни белодробни граници и респираторна подвижност 
II.Аускултация на бели дробове 
12.Изследване насъдове.Артериален и венозен пулс 
13.Оглед на сърдечна област 
14.Палпация на сърдечна област-иктус кордис 
15.Аускултация на сърце 
16.ЕКГ-нормален и патологичен образ при инфаркт на миокарда,ритъмни наруше-

ния,проводни нарушения 
17.Физикално изследване на пикочоотделителна система 
18.Перкусия на корем 
19.Палпация на корем-видове 
20.Изследване на асцит 
21.Физикално изследване на черен дроб 
22.Перкусия на черен дроб 
23.Палпация на черен дроб-видове 
24.Перкусия на слезка 



25.Палпация на слезка 
26.Физикално изследване на щитовидна жлеза 
27.Физикално изследване на лимфни възли 
28.Изследване на двигателния апарат 


