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І.  Кардиология и ревматология 
 

1. Сърдечна недостатъчност – етиология, класификация, хемодинамика и клинична 

картина. 

2. Остра лявостранна сърдечна недостатъчност – клинична картина, диагноза и  

лечение. 

3. Остра циркулаторна недостатъчност – класификация, хемодинамика, лечение. 

4. Хронична застойна сърдечна недостатъчност – клинична картина, диагноза и 

лечение.  

5. Хронично белодробно сърце – етиология, клинична картина, диагноза и лечение.  

6. Нарушения в сърдечната проводимост- етиология, класификация, диагноза и 

лечение. 

7. Нарушения в сърдечния ритъм – етилогия, класификация, диагноза и лечение. 

8. Ревматизъм – етиология, патогенеза, клинична картина, еволюция, лечение и 

профилактика. 

9. Аортна инсуфициенция–етология, хемодинамика, физикална находка, дагноза и 

лечение. 

10. Аортна стеноза – етиология, хемодинамика, физикална находка, диагноза и 

лечение. 

11. Митрална инсуфициенция – етиология, хемодинамика, физикална находка, 

диагноза и лечение.  

12. Митрална стеноза – етиология, хемодинамика, физикална находка, диагноза и 

лечение. 

13. Хипертонична болест– класификация, етиология, патогенеза, степени. 

14. Хипертонична болест-лечение. 

15. Хипертонична криза – определение и лечение.  

16. Симптоматична артериална хипертония – класификация, лечение. 

17. Исхемична болест на сърцето – класификация, етиология, патогенеза, 

диференциална диагноза на гръдната болка.  

18. Исхемична болест на сърцето – хронични форми. 

19. Исхемична болест на сърцето – остър коронарен синдром без ST-елевация - 

клинична картина, диагноза и диференциална диагноза. 

20. Исхемична болест на сърцето – остър коронарен синдром с ST-елевация – 

клинична картина, диагноза и диференциална диагноза. 

21. Алгоритъм на поведение при остър коронарен синдром без ST-елевация.  

22. Исхемична болест на сърцето – лечение на неусложнен остър мокарден инфаркт.  

23. Алгоритъм на поведение при остър коронарен синдром с ST-елевация. 

24. Исхемична болест на сърцето – лечение на усложнен остър миокарден инфаркт с 

ритъмни и проводни нарушения, с хипо и хипертония, със сърдечна 

недостатъчност.  

25. Миокардити – етиология, класификация, клинична картина, диагноза и лечение.  

26. Кардиомиопатии – класификация, хемодинамика, диагноза и лечение.  



27. Инфекциозен ендокардит – етиология, класификация, клинична картина, диагноза 

и лечение.  

28. Заболявания на перикарда, перикардни изливи – етиология, клинична картина, 

диагноза, поведение и лечение. 

29. Вродени сърдечни пороци – класификация, водени сърдечни пороци с ляво-десен 

шънт при възрастни. 

30. Вродени сърдечни пороци с дясно-ляв шънт при възрастни. 

31. Сърдечни глюкозиди. Симпатикомиметици – класификация  и клинично 

приложение.  

32. Фибринолитици, антикоагуланти и антиагреганти – класификация и клинично 

приложение.  

33. Антиаритмични медикаменти – класификация и клинично приложение.  

34. Медикаменти за повлияване на хиперлипидемиите – класификация, клинично 

приложение.  

35. Медикаментозни средства, повлияващи ренин-ангиотензин-алдостероновата 

система – класификация и клинично приложение.  

36. Диуретици – класификация и клинично приложение.  

37. Бета-блокери – класификация и клинично приложение.  

38. Вазодилататори – класификация и клинично приложение.  

39. Анкилозиращ спондилартрит – етиология, клинична форма, усложнения и лечение.  

40. Остеоартроза – етиология, клинични форми и лечение.  

41. Реактивен артрит – етиология, клиника и лечение.  

42. Ревматоиден артрит – етиология, патогенеза, клиника и диагноза. 

43. Колагенози – дефиниция, имунопатогенеза, класификация и диагноза. 

44. Ревматоиден артрит – принципи на лечение.  

45. Системен еритематоден лупус – клиника, диагностични критерии и лечение.  

46. Кортикостероиди – класификация, механизъм на действие, странични ефекти и 

клинично приложение.  

 

Изготвил Доц. Д-р Атанас Ангелов, дм 

Ръководител УНС по кардиология и ревматология 

 

 

ІІ.  Белодробни болести и алергология и клинична имунология 
 

1. БТЕ – дефиниция, рискови фактори, класификация и клиника 

2. БТЕ – диагностичен алгоритъм и лечение на масивната форма 

3. БТЕ – диагностичен алгоритъм и лечение на немасивната форма 

4. Рак на белия дроб – рискови фактори, морфологична класификация, клиника и 

диагностичен алгоритъм 

5. Рак на белия дроб – стадиране и принципи на лечение 

6. Белодробна туберкулоза- епидемиология, етиопатогенеза и диагноза 

7. Белодробна туберкулоза – клинични форми  

8. Белодробна туберкулоза – принципи на лечение, тубелкулостатици и терапевтични 

режими 

9. Остър бронхит 

10. Хроничен бронхит- дефиниция, етиология, патогенеза, класификация, клиника и 

лечение 

11. ХОББ – дефиниция, патогенеза, клиника, диагноза и класификация 

12. Лечение на стабилна ХОББ  

13. Лечение на ХОББ в екзацербация 



14. Бронхиална астма - дефиниция, патогенеза, клиника, диагноза и класификация 

15. Бронхиална астма – поддържаща терапия 

16. Бронхиална астма – лечение на пристъп 

17. Пневмонии придобити в обществото 

18. Вътреболнични пневмонии 

19. Лечение на пневмониите 

20. Дихателна недостатъчност – дефиниция, етиология, класификаци, клиника и 

диагноза 

21. Дихателна недостатъчност – принципи на лечение 

22. Саркоидоза 

23. Функционално изследване на дишането –определяне на белодробни обеми и 

капацитети. Вентилаторни нарушения. 

24. Кръвно-газов анализ – клинична интерпретация. 

25. Белодробен абсцес 

26. Бронхиектазна болест. Кистична фиброза 

27. Белодробна хипертония. 

28. Хронично белодробно сърце. 

29. Диагностичен алгоритъм при плеврални изливи. 

30. Белодробни кръвоизливи – етиология, диференциална диагноза и терапевтично 

поведение. 

31. Болести на медиастинума. Медиастинален синдром 

32. Дифузни интерстициални фибрози 

33. Нарушения на дишането по време на сън 

34. Антибиотици и клиничното им приложение при респираторни инфекции. 

35. Бронходилататори при лечение на бронхообструктивните заболявания. 

36. Кортикостероиди при лечението на бронхообструктивните заболявания 

 

Изготвил: Доц. д-р Йордан Радков, д.м. 

Ръководител УНС по белодробни болести, 
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