
КОНСПЕКТ 
ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

 
Обща дерматология (тест и при събеседване) 
1. Структура на кожата. Епидермис. Дермо-епидермална гранична зона. 
2. Структура на кожата. Дерма и хиподерма. 
3. Структура на лигавицата на устата. 
4. Кожни придатъци. 
5. Кръвоносни и лимфни съдове на кожата. Кожна инервация. 
6. Физиология на кожата - кератопоеза, меланогенеза, потна и мастна секреция.. 
7. Физиология на кожата - вискоеластичност, терморегулация, водно-липидна мантия, 
бариерна, сетивна и имунологична функции на кожата. 
8. Физиология на лигавицата на устата. 
9. Методи за изследване на кожните болести. 
10.Обривни елементи. Петнисти, платни и ексудативни обривни елементи. 11.Обривни 
елементи вследствие нарушена цялост и структурни промени на кожата, 
отпадъчни обривни елементи. 
12.Особености на обривните елементи на лигавиците. 13.Хистопатологични промени в 
епидермиса, дермата и хиподермата. 14.Локална терапия на кожните болести. Външни 
лекарствени форми. 
15.Локална терапия на кожните болести. Локални средства по механизъм на действие. 
16.Обща терапия на кожните болести. 
17.Физиотерапия на кожните болести. 
Специална дерматология (тест, писмен изпит и при събеседване) 
1. Стафилококови заболявания на космените фоликули. 
2. Стафилококови заболявания на потните жлези и гладката кожа. 
3. Стрептодермии. Импетиго контагиоза. Ектима. 
4. Стрептодепмии. Еризипел. 
5. Кожна туберкулоза. 
6. Повърхностни дерматомикози. 
7. Дълбоки (системни) микози. Актиномикоза. 
8. Дрождеви инфекции. Кандидози. 
9. Ектопаразитни заболявания на кожата. Краста. 10.Ектопаразитни заболявания на 
кожата. Въшливост. 11.Инфекции от херпесната група. Херпес симплекс. 12.Инфекции 
от херпесната група. Херпес зостер. 13.Инфекции от папиломната и вариолната група 
вируси. 
14.Дерматози от физични фактори - мепанични, термични, слънчева светлина. 
15.Мултиформена еритема. 
16 .Нодозна еритема. 
17 .Псориазис вулгарис. 18.Плосък лишей. 
19 .Розов лишей. 
20 .Автимунни булозни дерматози. Пемфигус. 21.Пемфигоид. Херпетиформен 
дерматит. 
22.Уртикария. Едем на Квинке. Строфулус. 23.Дерматитис контакта. Екзема контактум. 
24.Дерматитис атопика. Екзема атопикум. 25.Дерматитис себороика. Екзема 
себороикум. 
26 .Лекарствени увреждания на кожата и лигавиците. Анафилактичен шок. Токсична 
епидермална некролиза. Синдром на Stevens-Johnson. Уртикария и ангионевротичен 
оток. 
27 .Лекарствени увреждания на кожата и лигавиците. Уртикария и ангионевротичен 



оток. Фиксна еритема. 
28 .Лупус еритематозус. 29.Склеродермия. 
30.Дерматомиозит. 
31.Дисхромии - вродени и придобити. 32.Доброкачествени тумори на кожата. 
Преканцерози. 
33 .Злокачествени тумори на кожата (базалноклетъчен и плоскоклетъчен карцином, 
болест на Paget). 
34 .Злокачествен меланом. 35.Болести на космите. Алопеция. 36.Болести на ноктите. 
37.Болести на мастните жлези (себорея, акне, розацея, периорален дерматит). 
38.Придобити заболявания на устните. 
39.Придобити заболявания на езика. 40.Придобити заболявания на устната лигавица. 
41.Афтозна болест. 
42.Дерматостоматити (стоматити при кожни и системни заболявания) 
Венерология 
1. Сифилис - етиология, патогенеза, общо протичане. Първичен сифилис. 
2. Вторичен сифилис. 
3. Третичен сифилис на кожата, лигавиците, опорно-двигателния апарат и вътрешните 
органи. 
4. Сифилис на нервната система. 
5. Вроден сифилис. 
6. Серологична диагностика и лечение на сифилиса. Критерии за излекуване. 
7. Гонококция. Гонококция при мъжете. Усложнения. Лечение. 
8. Гонококция при жените. Усложнения. Лечение. 
9. Гонококция при децата. Екстрагенитална и дисеминирана гонококция. Лабораторна 
диагностика. Лечение. 
10.Негонококови уретрити. Хламидиална инфекция. 11.Негонококови уретрити. 
Трихомониаза. Кандидиаза. 12.Баланити и баланопостити. 
13 .Вулвити и вулвовагинити. 
14 .СПИН (кожни и лигавични прояви). 
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