
ГРАФИК  ЗА  ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ - ФАРМАЦЕВТИ  II КУРС,  

ВСЯКА СЕДМИЦА – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020 г. 

 
1 Упражнение:  

     17 – 21 февр.2020г.  

                           Патофизиологичен експеримент. Обща експериментална 

методика. Моделиране на патологични процеси у опитни 

животни. Нарушения на   микроциркулацията I. Регулация на 

микроциркулацията, артериална хиперемия, венозна хиперемия, 

исхемия, тромбоза, емболия, инфаркт. 

2 Упражнение:  

    24 – 28 февр. 2020г.  

                           Патофизиология на клетката и туморния растеж. 

3 Упражнение: 

    02 март - 06 март 2020г.  

                           Реактивност и резистентност - основни механизми. Имунни 

нарушения. 

4 Упражнение: 

    09 –  13 март 2020г. 

                          Възпаление. Причини. Същност и механизми. Биологично  

                          значение на възпалението.Треска.                         

5 Упражнение:   

    16 – 20 март 2020г. 

                           Патофизиология на алкално-киселинното равновесие. 

                           Патофизиология на хипоксиите-видове, патобиохимични 

промени, адаптивни механизми. 

 

6 Упражнение:  

    23 – 27 март 2020г. 

                           Патофизиология на водно-електролитната обмяна. Na и водна 

обмяна. Отоци. Нарушения на калиевата обмяна. 

 

7 Упражнение:  

     30 март – 03 април 2019г. 

 

                          Нарушения на белтъчния, мастния и въглехидратния метаболизъм.   

 

  8 Упражнение:  

      06 - 10 април 2020г. 

                           Патофизиология на сърдечно-съдовата система. Компенсаторни 

механизми. Клапни пороци и увреждания на перикарда. 

Патофизиология на коронарното кръвообръщение. Сърдечна 

недостатъчност. Ритъмни и проводни нарушения. 

                            



9 Упражнение:   

   13 – 17 април 2020г. 

                           Повишено и понижено артериално налягане. Хипертонична 

болест.Синкоп. Шок. 

                            

10 Упражнение:  

    20 – 24 април 2020г. 

                             Патофизиология на кръвната система. Нарушения в обема на 

                             кръвта, в червения и белия кръвни редове и кръвосъсирването. 

11 Упражнение:   

    27 април – 01 май 2020г. 

                              Патофизиология на дихателната система. Промени в честотата, 

                              ритъма и дълбочината на дишането. Основни патогенетични  

                              механизми и водещи патогенетични фактори. Вентилаторна и  

                              дихателна недостатъчност. 

12 Упражнение:  

     04  - 08 май 2020г. 

                             Патофизиология на храносмилателната система. Нарушения в  

                             двигателната, секреторната и резорбтивната функция. Гастрити,  

                             панкреатити, язвена болест, стомашно-чревна интоксикация.  

                             Патофизиология на нарушенията на черния дроб. Етиология,  

                             патогенеза и обща характеристика, основни заболявания.  

                             Чернодробна недостатъчност. 

13 Упражнение:  

    11 – 15 май 2020г. 

                              Патофизиология на бъбречно – отделителната система, 

функционални синдроми при бъбречни заболявания.Бъбречна 

недостатъчност. 

14 Упражнение:   

   18 – 22 май  2020г.  

                             Патофизиология на ендокринната система. Нарушения на 

хипофизата, надбъбреците, щитовидната жлеза, панкреаса. 

Патобиохимия на захарния диабет. 

15 Упражнение:  

    25 – 29 май 2020г. 

                              Патофизиология на нервната система. Моторни и сензорни  

                              нарушения – етиология, патогенеза. Болка. Дегенеративни и  

                              когнитивни нарушения. 

 

  РЪКОВОДИТЕЛ  КАТЕДРА 

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


