
 

К О Н С П Е К Т 

ПО „УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ” 

ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  IV КУРС 

 

1. Клинична анатомия и физиология на ухото 

2. Отематом, перихондрит на ушната мида 

3. Екзема на външното ухо, отитис екстерна циркумскрипта 

4. Церумен, травматична руптура на тъпанчето, чужди тела във външния слухов 

проход 

5. Остро гнойно възпаление на средното ухо 

6. Остър отит при инфекциозни болести 

7. Остър отит при кърмачета и малки деца 

8. Аероотит /баротравма/ 

9. Парализа на лицевия нерв 

10. Мастоидити 

11. Хроничен отит – мезотимпанит 

12. Хроничен отит – епитимпанит 

13. Лабиринтит и лабиринтоневрит 

14. Мениерова болест 

15. Отосклероза 

16. Вътречерепни усложнения от отогенен произход – екстра- и субдурален абсцес, 

тромбоза на sinus sigmoideus, тромбофлебит на sinus cavernosus 

17. Отогенен менингит, отогенен сепсис, отогенен мозъчен и малкомозъчен абсцес 

18. Увреждания на слуха от шум и вибрации 

19. Клинична анатомия и физиология на носа и околоносните кухини 

20. Цирей във входа на носа, чужди тела в носа 

21. Епистаксис 

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

23. Остра хрема 

24. Хронична хрема 

25. Озена 

26. Максиларен синуит 

27. Фронтален синуит 

28. Изкривяване на носната преграда, мукоцеле и пиоцеле 

29. Орбитални усложнения при синуитите 

30. Алергични хреми и вазомоторен ринит 

31. Носни полипи 

32. Доброкачествени и злокачествени тумори на носа и околоносните кухини 

33. Клинична анатомия и физиология на фаринкса 

34. Аденоидни вегетации 

35. Остър тонзилит - катарален, фоликуларен, лакунарен 

36. Язвено-мембранозна ангина на Plaut-Vincent - Симановски. Ангини при кръвни 

заболявания 

37. Хроничен фарингит 

38. Хроничен тонзилит 

39. Перитонзиларен абсцес 

40. Ретрофарингеален и парафарингеален /латерофарингеален/ абсцес 



41. Доброкачествени тумори на фаринкса - ювенилен назофарингеален фибром 

42. Злокачествени тумори на мезофаринкса 

43. Злокачествени тумори на епифаринкса 

44. Клинична анатомия и физиология на ларинкса 

45. Остър ларингит 

46. Субхордален ларингит 

47. Хроничен ларингит 

48. Възпалителни заболявания на ларинкса - оток, абсцес на ларинкса 

49. Остра стеноза на ларинкса – ларингеален задух, едем на Квинке, наследствен 

ангиоедем. Трахеотомия, коникотомия 

50. Ларингеални парализи 

51. Доброкачествени тумори на ларинкса 

52. Злокачествени тумори на ларинкса 

53. Чужди тела в трахеята и бронхите 

54. Изгаряния на хранопровода 

55. Чужди тела в хранопровода 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

ПО „УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ” 

ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА IV КУРС 

 

Л Е К Ц И И 

 

1. Клинична анатомия и физиология на ЛОР органите 

2. Заболявания на ушите 

3. Заболявания на носа 

4. Заболявания на околоносните кухини 

5. Заболявания на устата и фаринкса 

6. Заболявания на ларинкса 

7. Спешни състояния при заболявания на ушите, носа и гърлото. Чужди тела в 

дихателните пътища и хранопровода от стоматологичен произход 

 


