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І.  Гастроентерология, хепатология и хранене 
 

1. Гастроезофагеална рефлуксна болест 

2. Ахалазия. Мотилитетни нарушения на хранопровода. 

3. Рак на хранопровода 

4. Хронични гастрити 

5. Инфекция с Helicobacter pylori 

6. Пептична язвена болест 

7. Усложнения на язвената болест 

8. Гастроинтестинални стромални тумори. MALT лимфом на стомаха 

9. Рак на стомаха 

10. Остро кървене от горен гастроинтестинален тракт – диагностичен подход и 

лечение 

11. Запек. Диария. 

12. Синдром на малабсорбция. Глутенова ентеропатия 

13. Възпалителни болести на червата – язвен колит 

14. Възпалителни болести на червата - болест на Крон 

15. Синдром на раздразненото дебело черво 

16. Рак на дебелото черво. Преканцерози. Профилактика и ранна диагностика 

17. Хроничен хепатит В 

18. Хроничен хепатит С 

19. Автоимунен хепатит. Първичен склерозиращ холангит 

20. Болест на Уилсън. Хемохроматоза. 

21. Неалкохолна мастна чернодробна болест 

22. Алкохолни чернодробни увреждания 

23. Медикаментозни чернодробни увреждания 

24. Чернодробна цироза: етиология, патогенеза, клиника, диференциална диагноза 

25. Чернодробна цироза – усложнения и лечение 

26. Първична билиарна цироза и вторична билиарна чернодробна цироза 

27. Остра чернодробна недостатъчност. Чернодробна енцефалопатия. 

28. Асцит. Диференциална диагноза 

29. Холелитиаза - усложнения 

30. Хепатоцелуларен карцином 

31. Диференциална диагноза на жълтеницата. Холестаза 

32. Остър панкреатит 

33. Хроничен панкреатит 

34. Аденокарцином на панкреаса 

35. Невроендокринни тумори с локализация в ГИТ и панкреас 

 

Изготвил Доц. Д-р Ирина Иванова, дм 

Ръководител УНС по Гастроентерология 

 



 

ІІ.  Ендокринология и болести на обмяната 
 

1. Захарен диабет - класификация, диагноза, усложнения 

2. Захарен диабет тип 1 – патогенеза, клинична картина 

3. Захарен диабет тип 2 -  патогенеза, клинична картина 

4. Диабетна кетоацидоза, хиперосмоларно некетогенно състояние 

5. Инсулиново лечение 

6. Перорално лечение на захарния диабет 

7. Хипогликемии 

8. Метаболитен синдром 

9. Тиреотоксикоза - класификация, клиника 

10. Базедова болест - етиология, клиника, диагноза, лечение 

11. Тиреоидити  

12. Хипопаратиреоидизъм 

13. Хиперпаратиреоидизъм 

14. Хипотиреоидизъм - класификация, клиника, диагноза, лечение 

15. Функционално изследване на надбъбречни жлези 

16. Хиперкортицизъм - синдром на Кушинг 

17. Хипокортицизъм - болест на Адисон 

18. Първичен хипералдостеронизъм – синдром на Кон 

19. Феохромоцитом 

20. Тумори на хипофизата – акромегалия, пролактином 

21. Хипопитуитаризъм - етиология, клиника, лечение 

22. Безвкусен диабет 

23. Мъжки и женски хипогонадизъм  

24. Остеопороза 

 

Изготвил: Проф. д-р Кирил Христозов, д.м. 

Ръководител УНС по Ендокринология и болести на обмяната 

 

ІІІ. Хематология 
1. Хемопоеза. Общи принципи на хемопоезата. Стволови клетки, ригулация, 

цитокини 

2. Желязонедоимъчна анемия: обмяна на желязото, етиология, патогенеза, 

клинична картина, диагностика, лечение  

3. Вторична анемия: причини, патогенеза, клинични и биохимични показатели, 

диагностика, лечение 

4. Мегалобластни анемии: етиология, патогенеза, клинична картина, диагностика, 

лечение  

5. Екстравазална и интравазална хемолиза: причини, патофизиология, клинична 

картина, лабораторна констилация  

6. Вродени хемолитични анемии: класификация, клинична картина, лечение  

7. Придобити хемолитични анемии: класификация, клинична картина, 

диагностика, лечение  

8. Панцитопения: причини, патогенеза, диагностика, лечение  

9. Миелодиспластични синдроми: патогенеза, генетика, клинична картина, 

диагностика, лечение  

10. Остри левкемии: видове, етиология, патогенеза, клинична картина, диагностика, 

лечение  



11. Хронична миелогенна левкемия: етиология, патогенеза, молекуларна биология, 

клинична картина, еволюция, диагностика, лечение  

12. Миелопролиферативни заболявания, Рh’-отрицателни: еритремия вера, 

есенциална тромбоцитемия и първична миелофиброза, патогенеза, клинична 

картина, диагностика, еволюция, лечение  

13. Индолентни и агресивни нехочкинови лимфоми: отличителни белези, клиника, 

еволюция, принципи на лечение  

14. Дифузен В-едроклетъчен лимфом: патогенеза, клиника, диагностика, 

диференциална диагноза, лечение  

15. Болест на Хочкин: произход, патогенеза, клиника, диагностициране, определяне 

на стадия, лечение  

16. Миеломна болест: патогенеза, клиника, диагностика, диференциална диагноза, 

лечение  

17. Хемостаза: етапи на хемостазата, участници в хемостазата, лабораторни 

показатели за хемостаза 

18. Тромбоцитопении: видове, етиология, патогенеза на хеморагиите, клиника, 

диагноза, диференциална диагноза, лечение  

19. Синдром на дисеминирано вътресъдово кръвосъсирване: етиология, патогенеза, 

клинична картина, форми, диагноза, диференциална диагноза, лечение  

20. Тромбофилия: етиология, патогенеза, клиника, видове тромбози, диагностика, 

лечение  

21. Лечение с кръв и кръвни биопродукти: показания, видове кръвни биопродукти, 

кръвно-групови антигени, трансмисивни инфекции 

 

Изготвил: доц. д-р Лияна Герчева, д.м. 

Ръководител УНС по Хематология 

 

ІV. Нефрология, диализа и токсикология 
1. Остър гломерулонефрит. 

2. Хронични гломерулонефрити. 

3. Пиелонефрити – етиопатогенеза, клиника, диагноза. 

4. Пиелонефрити – лечение. 

5. Водно – електролитно и алкално-киселнно равновесие: нарушения и лечение. 

6. Балканска ендемична нефропатия. Интерстициални нефрити. 

7. Нефролитиаза. 

8. Бъбречна поликистоза. 

9. Тумори на отделителната система. 

10. Туберкулоза на бъбреците. 

11. Сателитни нефропатии (миелом, диабет). 

12. Сателитни нефропатии (амилоидоза, системен лупус). 

13. Остра бъбречна недостатъчност. 

14. Хронична бъбречна недостатъчност – консервативно лечение. 

15. Нефротичен синдром. Нефритен синдром. 

16. Хронична бъбречна недостатъчност – лечение с диализа и трансплантация. 

17. Отравяния с наркотични средства. 

18. Отравяния с фосфорорганични средства. 

19. Отравяния с пестициди. 

20. Общи принципи за лечение на остри отравяния. 

 

Изготвил: проф. д-р Валентин Икономов, д.м.н. 

Ръководител УНС по Нефрология, диализа и токсикология 
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