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КОНСПЕКТ ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ 

1. Основни характеристики и специфика на клиничната токсикология. 
2. Актуална епидемиология на ОЕО. 
3. Класификация на ОЕО. 
4. Основни понятия в токсикологията (14 бр.). 
5. Токсична агресия – локални прояви. 
6. Токсична агресия – общотоксични процеси (по Монов). 
7. Физиологична антитоксична защита – общо разбиране. 
8. „Входна врата” – видове, описание на резорбционните процеси във връзка с входна- та 
врата. 
9. Физиологична антитоксична защита – метаболитни процеси и механизми. 
10. Физиологична антитоксична защита – екскреция на ксенобиотици и метаболити. 
11. Механизми на токсичния ефект. 
12. Схема 10 – обща интерпретация. 
13. Схема 10 – предварителна токсикологична диагноза. 
14. Схема 10 – поведение, съхраняващо живота на болния. 
15. Схема 10 – прекъсване достъпа на отровата, очистване-видове. 
16. Схема 10 – търсене и осигуряване на помощ. 
17. Схема 10 – подържащи мерки. 
18. Схема 10 – съхраняване на доказателства и данни за ОЕО. 
19. Схема 10 – ситуационно управление. 
20. Схема 10 – създаване на достоверна документация. 
21. Схема 10 – транспорт и представяне на болния пред специалист. 
22. Токсикологичната диагноза – същност, процедура, принципи за формулиране, при- 
мери. 
23. Особености на токсикологичната анамнеза. 
24. Особености при снемане на физикален статус. 
25. Лабораторно-инструментални изследвания при ОЕО. 
26. Определяне степен на тежест на ОЕО – критерии. 
27. Клинична изява на ОЕО – обща характеристика. 
28. Клинична изява на ОЕО – симптоми, установими от анамнезата и от физикален 
преглед. 
29. Токсична кома. 
30. Токсичен белодробен оток. 
31. Симптоми – установими чрез измерване. 
32. Токсикологични синдроми – „токсдроми”. 
33. Токсикологични синдроми – според стандарта на клинична пътека 293. 
34. Медицинска антитоксична защита – същност, необходимост, методи. 
35. Общо реанимационно и органотерапевтично лечение – принципи 
36. Специфично токсикологично лечение – детоксикация. 
37. Специфично детоксично лечение- очистване на храносмилателната система, пока- 
зания, противопоказания, техники. 
38. Специфично детоксично лечение – очистване на кръвта- инфузионни и апаратни 
техники, показания, противопоказания. 
39. Специфично антитоксично лечение – лечение с антидоти (противоотрови). 
40. Антидоти – класификация, примери и приложение. 
41. Практически алгоритъм на поведение при ОЕО. 
42. Комплексно етапно лечение при ОЕО. 
43. Токсо-алергичен  шок. 
44. Остри отравяния с токсични газове. 
45. Остро отравяне с наркотични аналгетици. 
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46. Остро отравяне с трициклични антидепресанти (тад). 
47. Остро отравяне с етанол. 
48. Остро отравяне метанол. 
49. Остро отравяне с етиленгликол. 
50. Остро отравяне с въглеокис. 
51. Остро отравяне фосфороорганични пестициди (ФОП). 
52. Остро отравяне с фалоидни гъби. 
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