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I. Обща дерматология 
1. Структура на кожата - епидермис, дерма, хиподерма /анатомично и хистологично 

устройство/ 
2. Кожни придатъци - потни и мастни жлези.Хистологично устройство 
3. Косми. Космен фоликул - хистологично устройство. Космен цикъл 
4. Нокти - анатомично и хистологично устройство 
5. Кръвоностна и лимфна система на кожата. Инервация на кожата 
6. Орална лигавица - анатомично и хистологично устройство, особености. 
7. Кератопоеза 
8. Меланогенеза 
9. Потоотделяне 
10. Мастна секреция.Водно-липидна мантия на кожата 
11. Функции на кожата - защитна, терморегулаторна, хормонална, имунологична. 
12. Функции на оралната лигавица 
13. Микробна флора на оралната лигавица 
14. Методи на изследване в дерматологията - клинични, лабораторни 
15. Петнисти обривни елементи 
16. Плътни обривни елементи 
17. Ексудативни обривни елементи. 
18. Обриви вследствие нарушение целостта на кожата 
19. Отпадни обривни елементи. 
20. Обриви, дължащи се на промени в структурните елементи на кожата 
21. Обривни елементи по лигавиците. Особенисти 
22. Основни хистопатологични процеси в епидермиса 
23. Основни хистопатологични процеси в дерма и хиподерма 
24. Патологични процеси в оралната лигавица 
25. Хигиена на оралната лигавица 

П.Специална дерматология 
1. Стрептококови инфекции на кожата и лигавиците- еризипел, ектима,импетиго, 

хейлитис ангуларис 
2. Стафилококови инфекции на кожата и лигавиците - фоликулити, фурункул, 

карбункул, хидросаденит 
3. Вирусни инфекции на кожата и лигавиците - херпес симплекс, херпес зостер, 

брадавици, молуски, гингивостоматитис херпетика 
4. Микотични инфекции на кожата и нейните придатъци - етиология, класификация, 

клиничнаи картини - тинея на гладката кожа и скалпа, онихомикози 
5. Кандидоза - кожни и лигавични форми 
6. Контактни дерматити. Контактна екзема. Професионални дерматози 
7. Атопичен дерматит /ендогенна екзема/ 
8. Себорея. Себореен дерматит и себорейна екзема. 
9. Уртикария и едем на Квинке. Строфулус 
10. Лекарствени дерматози и стоматити 



11. Еритема фиксум 
12. Еритема ексудативум мултиформе 
13. Еритема нодозум 
14. Рецидивиращи афти. Афтоза 
15. Псориазис. 
16. Лихен рубер планус 
17. Лупус еритематозус. 
18. Склеродермия. Дерматомиозит 
19. Пемфигус вулгарис 
20. Пемфигоид 
21. Дерматитис херпетиформис 
22. Акне . Розацея 
23. Алопеции- огнищна, андрогенна, дефлувиум 
24. Тумори на кожата-' класификация. Преканцерози на кожата и лигавиците 
25. Доброкачествени и злокачествени тумори на кожата и лигавиците 
26. Промени в оралната лигавица при кожни заболявания 
27. Промени в оралната лигавица при вътрешни заболявания 
28. Хейлити 
29. Стоматити 
30. Глосити 
31. Скабиес. Въшливост 
32. Туберкулоза на кожата и лигавиците 

III. Терапия на кожните болести 
1. Вътрешно лечение - антибиотици, сулфонамиди, сулфони 
2. Вътрешно лечение - туберкулостатици, хинолони 
3. Антимикотици за вътрешно приложение 
4. Вътрешно лечение - антивирусни, антипротозойни средства 
5. Антихистамини за вътрешо лечение 
6. Вътрешно лечение - кортикостероиди, цитостатици и имуносупресори 
7. Вътрешно лечение - витамини 
8. Външни лекарствени форми -основни, комбинирани 
9. Локални лекарствени средства по механизъм на действие - класификация 
10. Локални антисептични лекарствени средства. Локални антибиотици. 
11. Локални антимикотици 
12. Локални антипаразитни средства 
13. Локални противосърбежни средства 
14. Локални кортикостероиди.Показаниа.Странични ефекти 
15. Кератолитични средства. Епителизиращи 
16. Адстрингентни локални средства 
17. Редуциращи /резорбиращи/ локални средства 
18. Разрушаващи локални средства 
19. Депигментиращи локални средства 
20. Фотопротективни средства. Фотосенсибилизизиращи 
21. Физични методи на лечение в дерматологията 

IV. Венерология 
1. Болести, предавани по полов път - класификация, епидемиология, организация 

на борбата с тях. 
2. Сифилис - етиология, класификация 
3. Патогенеза. Имунитет, алергия, суперинфекция, реинфекция 
4. Първичен период на сифилис 
5. Вторичен период на сифилис 
6. Третичен период на сифилис 



7. Ранен вроден сифилис 
8. Късен вроден сифилис 
9.Сифили на оралната лигавица 
10. Лечение на сифилиса. 
11 .Серологична диагноза на сифилиса 
12.Гонококция -етиология, патогевеза 
13.Гонококция у мъжа- остра и хронична. Усложнения 
14.Гонококция у жената- остра и хронична. Усложнения 
15.Гонококция у децата - офталмия, вулвовагинит 
16.Диагноза и лечение на гонококцията 
17. Негонококови уретрити, предаващи се по полов и непредаващи се по полов път 
18. СПИН - етиология, патогенеза, стадии 
19. СПИН - кожни и лигавични промени 
20. Болести предавани по полов път - локализирани в устната кухина 
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