
К О Н С П Е К Т 

 

ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА РЕДОВEН ДОКТОРАНТ 

ПО ДОКТОРСКА ПРОГРАМА “ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ” 

(Обявен в ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г.) 

 

 

І. ОБЩА ДЕРМАТОЛОГИЯ 

 

1. Анатомично и хистологично устройство на кожата – епидермис, базална мембрана, 

дерма и хиподерма. 

2. Анатомично и хистологично устройство на кожата - кръвоносна, лимфна и нервна 

система.  

3. Анатомично и хистологично устройство на кожните придатъци – косми, нокти, потни 

и мастни жлези. 

4. Анатомично и хистологично устройство на видимите лигавици и полулигавици. 

5. Основни функции на кожата – кератопоеза, меланогенеза, защитна, терморегулаторна, 

секреторна и отделителна (потоотделяне, мастна секреция), сетивна, имунологична. 

6. Основни функции на лигавиците – защитна, секреторна, храносмилателна, 

резорбтивна, сетивна, микробна флора в устата. 

7. Външни и вътрешни етиологични фактори на кожните заболявания. 

8. Основни патогенетични механизми на кожните заболявания – наследственост, имунни 

и автоимунни механизми, алергични и псевдоалергични реакции, смущения в нервната 

и вегетативната нервна система.   

9. Методи за изследване на кожно болен – анамнеза, дерматологичен статус, лабораторни 

методи на изследване.  

10. Съвременни диагностични методи за изследване на гьбични инфекции на кожата, 

космите и ноктите.  

11. Дерматоскопия и трихоскопия. Същност, апаратура, диагностични показатели, 

клинично приложение в микологията. 

12. Обривни елементи на кожата – петнисти, плътни, ексудативни.  

13. Обривни елементи на кожата – с нарушение целостта на кожата, отпадъчни, 

вследствие атрофия, хипертрофия и цикатрикс. 

14. Основни хистопатологични процеси в епидермиса и дермата. 

15. Външно лечение на кожните болести– лекарствени средства по механизъм на 

действие. 

16. Външно лечение на кожните болести – лекарствени форми за външно приложение. 

Основни принципи на локалната терапия. 

17. Вътрешно лечение на кожните болести – основни групи лекарствени средства. 

18. Локална и системна терапия на гъбичните инфекции. 

19. Физиотерапия на кожните болести. 
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ІІ. СПЕЦИАЛНА ДЕРМАТОЛОГИЯ 

 

1. Бактериални инфекции на кожата - стрептодермии. 

2. Бактериални инфекции на кожата – стафилодермии. 

3. Микобактерални инфекции на кожата – кожна туберкулоза.  

4. Вирусни заболявания на кожата – инфекции с херпесни вируси. 

5. Вирусни заболявания на кожата – инфекции с папиломни и вариолни вируси. 

6. Паразитни заболявания на кожата – краста и въшливост. 

7. Лаймска болест. 

8. Повърхностни микотични инфекции на кожата (питириазис верзиколор). 

9. Дерматомикози на окосмената част на главата. 

10. Дерматомикози гладката кожа, гьнките, дланите и стьпалата. 

11. Онихомикози. 

12. Кандидози на кожата и лигавиците. 

13. Дълбоки микози – актиномикоза, мадуромикоза. 

14. Дерматози, причинени от физични фактори (механични, термични и йонизираща 

радиация). 

15. Фотодерматози.   

16. Контактен дерматит-екзема. 

17. Атопичен дерматит-екзема.    

18. Себореен дерматит-екзема. 

19. Уртикария. Едем на Квинке. Строфулус. 

20. Лекарствени увреждания на кожата и лигавиците - анафилактичен шок, токсична 

епидермална некролиза, синдром на Стивън-Джонсън. 

21. Лекарствени увреждания на кожата – уртикария, ангиоедем, медикаментозни 

дерматити, фиксен еритем. 

22. Еритема ексудативум мултиформе и еритема нодозум. 

23. Васкулити и пурпури. 

24. Псориазис вулгарис. 

25. Лихен рубер планус. 

26. Питириазис розеа. 

27. Пемфигус вулгарис. 

28. Пемфигоид и дерматитис херпетиформис (Морбус Дюринг). 

29. Лупус еритематозус – кожен и системен. 

30. Дерматомиозит. 

31. Склеродермия – прогресираща и ограничена. 

32. Доброкачествени тумори на кожата и лигавиците. 

33. Преканцерози на кожата и лигавиците. 

34. Злокачествени епидермални тумори на кожата – базоцелуларен и спиноцелуларен 

карцином. 

35. Злокачествени пигментни тумори на кожата – злокачествен меланом. 

36. Кожни лимфоми и саркоми. 

37. Дисхромии на кожата – албинизъм, витилиго, мелазма. 

38. Болести на космите – алопеция ареата, алопеция андрогеника, ефлувиум. 

39. Болести на ноктите. 

40. Болести на потните жлези. 

41. Болести на мастните жлези – себорея, акне, розацея, периорален дерматит. 

42. Болести на устната лигавица – хейлити, гингивити, глосити, стоматити.  

43. Афти, болест на Бехчет, афтозна болест. 

44. Кожни прояви при хронична венозна недостатъчност на долните крайници.  
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ІІІ. ВЕНЕРОЛОГИЯ  

 

1. Сифилис – етиология, епидемиология, патогенеза, клинично протичане. 

2. Първичен сифилис.   

3. Вторичен сифилис. 

4. Третичен сифилис. 

5. Вроден сифилис.  

6. Серологична диагностика на сифилиса. 

7. Лечение на сифилиса.  

8. Гонококция у мъжа. Усложнения.  

9. Гонококция у жената. Усложнения. 

10. Гонококция у децата. Диагноза и лечение на гонококцията. 

11. Негонококови уретрити. Синдром на Райтер. 

12. Кожни и лигавични прояви при СПИН. 

 

 

 

 

 

Изготвил:      Одобрил: 

     ...............................................   ................................................... 

      (Доц. д-р Лилия Зисова, дм)   Проф. д-р Христо Добрев, дм 

                                               Ръководител на Катедра  

“Дерматология и венерология” 

 

 

 

10 август 2016 г. 

Гр. Пловдив 

 

 


