КОНСПЕКТ
1. Анатомия на орбитата.
2. Анатомия на клепачите.
3. Анатомия на слъзния апарат.
4. Анатомия на роговица и склера.
5. Анатомия на двигателния апарат на окото.
6. Анатомия на увеята.
7. Анатомия на ретината.
8. Зрителни пътища и зрителни центрове.Зенична дъга.
9.Светлоусещане. Цветоусещане. Разстройства в цветоусещането- вродени и придобити.
10. Зрително поле. Методи на изследване.Дефекти на зрителното поле: скотоми,
стеснени граници, хемианопсични дефекти.
11. Формено зрение. Зрителна острота. Изследване. Зрителни таблици.
12. Физична и клинична рефракция. Еметропия и аметропия – видове.
13. Миопия.
14. Хиперметропия.
15. Пресбиопия.
16. Астигматизъм.
17. Двуочно зрение. Ортофория, хетерофория.
18. Медикаментозно лечение на очните заболявания. Лекарствени форми. Групи
лекарствени средства.
19. Заболявания на орбитата: класификация и клиника.
20. Заболявания на клепачите: класификация и клиника.
21. Аномалии в положението и подвижността на клепачите.
22. Тумори на орбитата и клепачите.
23. Заболявания на слъзния апарат. „Сух синдром”.
24.Конюнктивити – класификация. Диференциална диагноза на конюнктивалната
инекция.
25. Гнойни конюнктивити. Конюнктивит на новороденото.
26. Вирусни конюнктивити. Хламидиен конюнктивит.
27. Алергични конюнктивити. Автоимунни конюнктивити.
28.Гнойни кератити.
29. Вирусни кератити.
30. Паренхиматозни кератити.
31. Дегенеративни заболявания на роговицата. Роговични дистрофии.
32. Еписклерит и склерит.
33. Увеити –класификации, клиника и принципи на лечение.
34. Преден увеит - класификации, клиника и принципи на лечение.
35. Заден увеит класификации, клиника и принципи на лечение.
36. Нормални и патологични зенични реакции. Анизокория.
37. Катаракта в детската възраст.
38. Катаракта – класификации, клиника и лечение.
39. Глаукоми – класификация, принципи на лечението.
40. Откритоъгълни глаукоми. Първична откритоъгълна глаукома.
41. Закритоъгълни глаукоми. Остър глаукомен пристъп.
42. Меланом на увеята.
43. Отлепване на ретината. Симптоми на ретиналните заболявания.

44. Тромбоза и емболия на ретиналните съдове.
45. Ретинална патология при системни заболявания – диабет и хипертония.
46. Заболявания на стъкловидното тяло.
47. Папиледем. Атрофия на папилата.
48. Неврит на зрителния нерв.
49. Съдружно кривогледство.
50. Профилактика на детското зрение. Амблиопия.
51. Паралитично кривогледство.
52.Травматични увреждания на орбитата.
53. Контузионни наранявания на очната ябълка.
54. Проникващи наранявания на очната ябълка.
55. Повърхностно и интрабулбарно чуждо тяло. Първа помощ.
56.Термични и химични изгаряния на окото. Първа помощ.
57.Увреждане на очите от ултравиолетови и инфрачервени лъчи.
58. Спешна помощ при наранявания и изгаряния на очите.

