КОНСПЕКТ
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
за учебната 2015/2016 г.

1. Професионални заболявания - основни принципи на диагностика, лечение,
експертиза и профилактика.
2. Регистрация, учет и отчет на професионалните заболявания, разпоредби в областта
на профпатологията.
3. Професионални заболявания. Видове професионални заболявания. Класификация
на професионалните болести. Списък на професионалните заболявания.
4. Етиологична диагностика на професионалните заболявания. Фактори за оценка на
професионалния риск.
5. Пневмокониози - класификация, етиология, патогенеза.
6. Силикоза - клинични форми, рентгенова находка и функционални нарушения.
7. Диагноза, диференциална диагноза, усложнения и съпътстващи заболявания на
силикозата. Лечение и профилактика. Експертиза на трудоспособността при
силикозно болни.
8. Силикатози - азбестоза, талкоза, каолиноза. Клиника и диагностика. Усложнения.
9. Пневмокониози от металсъдържащ прах. Пневмокониоза на елзаварчиците.
10. Професионални бронхити - етиология, патогенеза, класификация и клиника.
Етиологична диагноза и критерии за професионална оценка. Лечение,
профилактика и експертиза на трудоспособността.
11. Професионална бронхиална астма. Етиология, патогенеза. Критерии за етиологична
диагноза. Лечение, профилактика и експертиза на трудоспособността.
12. Хиперсензитивен пневмонит (фермерски бял дроб). Бисиноза.
13. Професионални отравяния с хлор. Клиника, лечение и трудова експертиза.
14. Професионални отравяния със серен диоксид. Клиника, лечение и трудова
експертиза.
15. Професионални отравяния с азотни оксиди - етиология, клиника, диагностика,
лечение и трудова експертиза на острите отравяния.
16. Професионални отравяния с флуор и съединенията му - клиника, лечение,
диагностика и трудова експертиза.
17. Отравяния със сяроводород - патогенеза, клиника, лечение.
18. Отравяния с въглероден осид - професионален риск, патогенеза, клиника,
диагностика и профилактика.
19. Отравяния с циановодород и съединенията му.
20. Оловно отравяне - застрашени контингенти, професионален риск, пътища на
проникване, патогенеза на хроничното оловно отравяне.
21. Основни клинични синдроми на оловната интоксикация. Степени на оловната
интоксикация.

22. Лабораторна диагностика на оловното отравяне. Ранна диагноза, лечение,
профилактика и трудова експертиза.
23. Хронично отравяне с живак - професионален риск, патогенеза, клинична картина.
24. Хронично отравяне с живак - класификация, лечение и трудова експертиза.
25. Хронично отравяне с манган - професионален риск, патогенеза, клиника,
диагностика, лечение и трудова експертиза.
26. Хронично отравяне с кадмий - професионален риск, патогенеза, клиника,
класификация, лечение и трудова експертиза.
27. Професионално отравяне с бензин.
28. Професионално отравяне с бензол. Професионален риск, патогенеза, клиника,
диагностика, стадии на заболяването, трудоустрояване, лечение и профилактика.
29. Отравяне с нитропроизводни на бензола - професионален риск, патогенеза, клиника,
диагностика, лечение и профилактика.
30. Отравяне с аминопроизводни на бензола - професионален риск, патогенеза,
клиника, диагностика, лечение и профилактика.
31. Професионални отравяния със синтетични смоли и пластмаси - застрашени
професии, пътища на проникване, клинични синдроми и лечение.
32. Винилхлоридна болест.
33. Отравяне с пестициди - патогенеза, клиника, първа помощ, лечение и
профилактика.
34. Професионални увреждания от неправилна организация на работните процеси,
принудителна работна поза и пренапрежение на отделните органи и системи.
27. Професионални увреждания на мускулно-скелетната система – клиника,
диагностика, критерии за професионален характер. Хумероскапуларен
периартрит, радиален (латерален) епикондилит, стенозиращ тендовагинит на
пръстите.
35. Професионални заболявания на периферната нервна система – полиневропатии на
крайниците - клиника, диагностика, лечение и профилактика.
36. Вибрационна болест от локално вибровъздействие - застрашени професии,
патогенеза, клиника, лечение, трудова експертиза, профилактика.
37. Вибрационна болест от общо вибровъздействие - застрашени професии, патогенеза,
клиника, лечение, трудова експертиза, профилактика.
38. Професионални увреждания на слуха - клиника, диагноза, лечение, трудова
експертиза и профилактика.
39. Професионални кожни заболявания.
40. Професионални злокачествени заболявания.
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