
КОНСПЕКТ  ПО „УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ” 

ЗА СТУДЕНТИ ПО  МЕДИЦИНА  IV КУРС 

  

1. Клинична анатомия на средното ухо  

2. Клинична анатомия на вътрешното ухо  

3. Физиология на слуховия анализатор  

4. Физиология на вестибуларния анализатор  

5. Невъзпалителни заболявания на външното ухо – отематома, церумен, чужди тела във 

външния слухов проход  

6. Възпалителни заболявания на външното ухо – отитис екстерна, перихондрит на 

ушната мида  

7. Остро гнойно възпаление на средното ухо  

8. Остър отит при инфекциозни болести  

9. Остър отит у кърмачета и малки деца  

10. Парализа на лицевия нерв  

11. Мастоидити  

12. Хроничен отит - мезотимпанит  

13. Хроничен отит - епитимпанит  

14. Невъзпалителни заболявания на вестибуларния анализатор – токсични, травматични, 

съдови  

15. Възпалителни заболявания на вестибуларния анализатор  

16. Отосклероза  

17. Мениерова болест  

18. Екстрадурален и субдурален абсцес  

19. Отогенен менингит  

20. Отогенен сепсис - тромбофлебит на сигмоидалния синус  

21. Тромбофлебит на синус кавернозус  

22. Отогенен голямомозъчен абсцес  

23. Отогенен малкомозъчен абсцес  

24. Видове намаление на слуха  

25. Лечение на глухотата  

26. Клинична анатомия на носа и околоносните кухини  

27. Физиология на носа и околоносните кухини  

28. Чуждо тяло в носа, цирей във входа на носа, епистаксис  

29. Фрактура на носните кости, хематом и абсцес на носната преграда  



30. Остра хрема  

31. Хронична хрема  

32. Озена  

33. Максиларен синуит - остър, хроничен и от зъбен произход  

34. Фронтален синуит - остър и хроничен  

35. Изкривяване на носната преграда  

36. Мукоцеле и пиоцеле  

37. Орбитални усложнения при синуити  

38. Алергични и вазомоторни риносинуити  

39. Носни полипи  

40. Малигнени тумори на носа и околоносните кухини  

41. Анатомия и физиология на фаринкса  

42. Ангини – катарална, фоликуларна, лакунарна  

43. Вирусни ангини, ангини при кръвни заболявания, язвено-мембранозна ангина на 

Плаут - Венсан  

44. Хроничен фарингит  

45. Хроничен тонзилит  

46. Перитонзиларен абсцес  

47. Ретрофарингеален абсцес  

48. Латерофарингеален абсцес  

49. Тумори на назофаринкса  

50. Тумори на мезофаринкса  

51. Тумори на хипофаринкса  

52. Клинична анатомия на ларинкса  

53. Физиология на ларинкса  

54. Субхордален ларингит  

55. Остра стеноза на ларинкса  

56. Хронична стеноза на ларинкса  

57. Трахеотомия  

58. Ларингеални парализи  

59. Доброкачествени тумори на ларинкса  

60. Малигнени тумори на ларинкса  

61. Анатомия и физиология на хранопровода  

62. Чужди тела в трахеята и бронхите  

63. Чужди тела в хранопровода  

64. Изгаряне на хранопровода  



65. Поражения на слуха от шум и вибрации  

66. Професионални заболявания на горните дихателни пътища  

67. Специфични заболявания в оториноларингологията  

68. ХИВ/СПИН в оториноларингологията  

  

 


