
Г Р А Ф И К 

                      ЗА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, МЕДИЦИ 

                                ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР  -  2019 г. 

 
1. 11 – 15 февруари 2019г. - Патофизиология на кръвната система – І част.               

Анемии – определение,  класификация. Желязодефицитни анемии, В12 –                       

фолиеводефицитни анемии, хемолитични анемии. 

                    1. Клинични казуси 

2.  18 – 22 февруари 2019г. - Патофизиология на кръвната система – ІІ част. 

Левкоцитози и левкопении. Левкози. Промени в кръвосъсирването – 

тромбоцитопатии, коагулопатии и вазопатии. 

      Тест за кръвна система с оценка.  

3. 25 февруари - 01 март 2019г. 
Патофизиология на дихателната система – І част.        

      Количествени и качествени промени в дишането. Механизми, отговорни           

      за нарушената белодробна газообмяна, промени в отношението  

      вентилация / перфузия, нарушена дифузия на газовете, алвеоларна  

      хиповентилация. 

      .              1.  Клинични казуси 

4.  04 –  08 март 2019г. - Патофизиология на дихателната система – ІІ част. 

Общи механизми, нарушаващи белодробните функции. Рестриктивни,          

обструктивни (бронхиална астма, ХОББ), пулмонален кръвотоков дефицит. 

Дихателна недостатъчност – видове, пaтогенеза. 

            1.  Клинични казуси. 

      Тест за дихателна система с оценка.  

5. 11 – 15 март 2019г. - Патофизиология на сърдечно-съдовата система – І  

      част. Есенциална хипертензия. Хипотензия. Симптоматични  

      хипертензии. Остра съдова недостатъчност – кардиогенен шок. 

                        1.  Клинични казуси. 

6. 18 – 22 март 2019г. - Патофизиология на сърдечно-съдовата система – ІІ 

част. Исхемична болест на сърцето. Клапни нарушения. Миокардити. 

               1.  Клинични казуси. 

         7.  25 март – 29 март 2019г. – 

                        Патофизиология на сърдечно-съдовата система – ІІІ  

                        част. Ритъмни и проводни нарушения. Сърдечна недостатъчност –  

                        видове. Компенсаторни механизми. 

                                            1.  Клинични казуси. 

         Тест за сърдечно-съдова система с оценка.  

 

 

 

 

 

 

 



8.  01 - 05 април 2019г. -  Колоквиум върху дихателна и сърдечно-съдова  

      система. 

 

9. 08 – 12 април 2019г. - Патофизиология на храносмилателната система. 

Гастрити. Язвена болест. Нарушения на храносмилането в червата. Чревна 

непроходимост. Панкреатити. 

           1. Клинични казуси. 

Тест за храносмилателна система с оценка.  

 

10.  15 – 19 април 2019г. -  Патофизиология на черния дроб. Обща етиология   

       и патогенеза на чернодробните заболявания. Жълтеница. Чернодробна  

       цироза. Чернодробна недостатъчност. Портална хипертензия, асцит и  

       хепатална енцефалотатия. 

                              1.  Клинични казуси. 

             Тест за черен дроб с оценка.  

 

11. 22 – 26 април 2019г. 

   Колоквиум върху храносмилателна система и черен дроб. 

 

12.  29 април - 03 май 2019г. - Патофизиология на отделителната система. 

Етиология и патогенеза на гломеруларните и тубулоинтерстициалните  

       нарушения. Функционални синдроми при бъбречните заболявания.  

       Бъбречна недостатъчност.  

             1.  Клинични казуси 

       Тест за отделителна система с оценка.  

 

13.  06 – 10 май 2019г. - Патофизиология на ендокринната система. Основни 

механизми. Нарушения в инкреторната функция на хипофизата,  

       надбъбреците и щитовидната жлеза. 

              1.  Клинични казуси 

             Тест за ендокринна система с оценка.    
 

14.  13 – 17 май  2019г.-  Патофизиология на нервната система – І част. Обща   

       етиология и патогенеза на нарушенията на нервната система. Нарушения  

       на двигателните и сетивните финкции на нервната система. Патогенеза        

       на болката. 

              1.  Клинични казуси. 

       Тест за нервна система по желание без оценка.  

 

15. 20 – 24 май 2019г. -  Патофизиология на нервната система – ІІ част. 

Нарушения на вегетативната нервна система. Емоционален стрес. 

    

                            РЪКОВОДИТЕЛ  КАТЕДРА 

                                  ПАТОФИЗИОЛОГИЯ........................ /Проф.д-р Ал. Стойнев/ 


