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Анотация: Курсът има за задача да запознае участниците с

техниката на метода, приложението му в практиката и значението му

в диагностиката и проследяването на заболяванията, протичащи със

засягане на периферната микроциркулация. Програмата включва

теоретични и практически занимания. Курсистите ще бъдат

запознати с кожната микроциркулация в норма и патология, методите

за нейната оценка, историята на капиляроскопията и съвременния

инструментариум за нейното извършване. Практическите занятия ще

бъдат насочени към усвояване на техниката за извършване на

капиляроскопското изследване и интерпретацията на наблюдаваната

капиляроскопска картина. Диагностичната и прогностична стойност

на капиляроскопията ще бъде илюстрирана с помощта на визуални

техники и реални пациенти. 

Изисквания за постъпване в курса: Курсът е предназначен за лекари

специалисти по дерматология, ревматология и професионални

заболявания.

База за провеждане: Клиника по дерматология и венерология, Сектор

по функционална диагностика на кожата.

Време за провеждане: 15-21.11.2012 год.

Брой курсисти: 6 (шест) 

Кредитни точки: 25 точки

Такса участие: 150 лв.



Научна програма

Четвъртък, 15.11.2012 год.
08.00 Регистрация

08.30 Откриване на курса

08.40 Входящ тест

09.00 Първи лекционен цикъл (Доц. Добрев, Доц. Николова)

Микроциркулация на кожата в норма и патология. 

Обективна оценка на кожната микроциркулация. 

10.15 Почивка

10.45 Втори лекционен цикъл (Доц. Добрев, Д-р Ламбова)

История на капиляроскопията. Развитие на капиляроскопията в

България. Показания за приложение и диагностична стойност. 

Техника на извършване. Класификация, интерпретация и оценка

на морфолигичните промени на капилярите. 

13.00 Тест – да проверим познанията си.

Петък, 16.11.2012 год.
08.00 Трети лекционен цикъл (Доц. Добрев, Доц. Николова, д-р Ламбова)

Оборудване за капиляроскопия. Видове капиляроскопи и софтуер.

Dino-Lite nail scope и софтуер . Microcirculation scope MC-380.

Videocapillaroscope 700A и софтуер. Videcap 3.0D и софтуер.   

Софтуер база-данни CapiText v.1.

10.15 Почивка

10.45 Практическо занятие (Доц. Добрев, Доц. Николова, Д-р Ламбова)

Демонстрация и самостоятелна работа.

13.00 Тест – да проверим познанията си.

Понеделник, 19.11.2012 год.

08.00 Четвърти лекционен цикъл (Доц. Добрев, доц. Баталов, д-р Ламбова)

Феномен на Рейно, перниони, акроцианоза - етиопатогенеза,  

клиника, диагноза и лечение. 

Капиляроскопска картина при първичен феномен на Рейно, 

перниони и акроцианоза. 

10.15 Почивка

10.45 Практическо занятие (Доц. Добрев, д-р Ламбова)

Демонстрация и самостоятелна работа.

12.00 Семинар – случаи от практиката. (Доц. Добрев, д-р Ламбова)

13.00 Тест – да проверим познанията си.



Вторник, 20.11.2012 год.
08.00 Пети лекционен цикъл (Доц. Добрев, доц. Баталов, д-р Ламбова)

Прогресираща склеродермия – егиопатогенеза, клиника, диагноза и

лечение. 

Капиляроскопска картина при прогресираща склеродермия. 

Капиляроскопска картина при други ревматични болести. 

10.15 Почивка

10.45 Практическо занятие (Доц. Добрев, д-р Ламбова)

Демонстрация и самостоятелна работа.

12.00 Семинар - случаи от практиката (Доц. Добрев, д-р Ламбова)

13.00 Тест – да проверим познанията си.

Сряда, 21.11.2012 год.
08.00 Шести лекционен цикъл (Доц. Добрев, Д-р Вутова, д-р Христова, 

д-р Ночева)

Редки клинични случаи. Нокътни промени при ревматични болести. 

Приложение на капиляроскопията в дерматологията.

09.30 Почивка

10.00 Седми лекционен цикъл (Доц. Стойнева)

Вибрационна болест – етиопатогенеза, клиника, диагноза, лечение и

експертиза.

Дистална акрална дизавтономия и микроциркулаторна дисфункция при

невропатии – етиопатогенеза, клиника, диагноза, лечение и експертиза.

Капиляроскопията като метод за микроциркулаторна диагностика при

вибрационна болест и невропатии с различна генеза.

11.50 Изходящ тест.

12.00 Изпитен интерактивен тест. (Доц. Добрев)

12.20 Семинар – случаи от практиката. (Доц. Стойнева)

13.00 Закриване на курса.

Социална програма
Коктейл “Добре дошли”

Разходка и вечеря в Старата градска част на Пловдив


