ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПЕДИАТРИЯ
КАТЕДРА ПО ПЕДИАТРИЯ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Растеж и физическо развитие на детето.
Нервно-психическо развитие на здравото дете. Възпитание на детето.
Профилактика в детската възраст. Имунизации. Имунизационен календар.
Имунитет. Имунодефицитни състояния.
Водно-електролитна и алкално-киселинна хомеостаза в детската възраст.
Отклонения.
6. Хранене в детската възраст – естествено, изкуствено и смесено хранене.
7. Дистрофии. Белтъчно-енергийно недохранване в детска възраст.
8. Разстройство на храненето.
9. Затлъстяване в детска възраст.
10. Витамин Д-недоимъчен рахит.
11. Рахитоподобни заболявания. Витамин Д-резистентен рахит.
12. Новородено дете. Характеристика. Грижи за новороденото.
13. Адаптационен синдром.
14. Хипербилирубинемии при новороденото дете. Хемолитична болест на новороденото.
15. Вродени инфекции на новороденото дете.
16. Придобити инфекции на новороденото дете.
17. Родово-травматични увреждания.
18. Недоносени деца. Заболявания на недоносените деца.
19. Остри респираторни инфекции и техните усложнения.
20. Алергични заболявания.
21. Пневмонии в детска възраст.
22. Бронхиална астма в детска възраст.
23. Остро и хронично чуждо тяло.
24. Остра и хронична дихателна недостатъчност.
25. Муковисцидоза.
26. Туберкулоза.
27. Вродени аномалии на отделителната система. Инфекции на пикочните пътища.
Нефролитиаза.
28. Остър нефритен синдром. Остра бъбречна увреда.
29. Хронични гломерулонефрити. Нефротичен синдром.
30. Хронично бъбречно заболяване.
31. Диференциална диагноза на протеинурии в детска възраст.
32. Диференциална диагноза на хематурии в детска възраст.
33. Диференциална диагноза на оточен синдром в детска възраст.
34. Вродени сърдечни малформации с ляво-десен шънт.
35. Вродени сърдечни малформации с дясно-ляв шънт.
36. Вродени сърдечни малформации без шънт.
37. Ритъмни и проводни нарушения в детска възраст.
38. Артериална хипертония в детската възраст.
39. Остра и хронична сърдечна недостатъчност.
40. Възпалителни заболявания на сърцето. Кардиомиопатии.
41. Вродени аномалии на храносмилателната система, черния дроб и панкреаса.
42. Остър ентероколит. Рехидратираща терапия.
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43. Хронична диария. Малабсорбционен синдром.
44. Диференциална диагноза на повръщане в отделните периоди на детството.
45. Мотилитетни нарушения на храносмилателната система.
46. Киселинно-свързана болест. Helicobacter pylori инфекция.
47. Заболявания на жлъчните пътища и панкреаса у деца.
48. Диференциална диагноза на жълтениците.
49. Хронични хепатити и чернодробна цироза в детска възраст.
50. Диференциална диагноза на хепатоспленомегалия в детската възраст.
51. Диференциална диагноза на коремната болка при децата.
52. Заболявания с хипофункция на щитовидната жлеза.
53. Заболявания с хиперфункция на щитовидната жлеза.
54. Захарен диабет.
55. Диабетна кетоацидоза и хипогликемия. Хронични микро- и макроваскуларни
диабетни усложнения.
56. Диференциална диагноза на нисък ръст.
57. Физиология и патология на пубертета.
58. По-чести заболявания на надбъбречните жлези.
59. По-чести заболявания на белтъчната обмяна (фенилкетонурия, тирозиноза,
левциноза и др.).
60. По-чести заболявания на липидната обмяна (фамилна хиперхолестеролемия, болест
на Уолман и др.).
61. Вродени заболявания на въглехидратната обмяна (гликогенози, галактоземия,
фруктоземия и др.).
62. Заболявания на системата хипоталамус-хипофиза.
63. Реактивни артрити. Ревматизъм.
64. Диференциална диагноза на ставния синдром.
65. Ювенилен идиопатичен артрит.
66. Системни заболявания на съединителната тъкан.
67. Васкулити.
68. Хемопоеза. Желязонедоимъчни състояния в детска възраст.
69. Апластични анемии.
70. Хемолитични анемии – автоимунни, дефекти на еритроцитната мембрана,
ензимопении, таласемични синдроми.
71. Тромбоцитно обусловени хеморагични диатези.
72. Коагулопатии. Болест на Вилебранд.
73. Левкемии в детската възраст.
74. Болест на Хочкин и нехочкинови лимфоми в детска възраст.
75. Солидни тумори в детска възраст.
76. Диференциална диагноза на увеличени лимфни възли.
77. Възпалителни заболявания на ЦНС.
78. ДД на гърчовете в детска възраст. Епилепсия.
79. Отравяния.
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