
УТВЪРДИЛ:......................... 
Ръководител Катедра по Неврология Проф.д-р З.Захариев,дмн 

 
                                             ПРОГРАМА 

ЗА ЛЕКЦИИ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ МЕДИЦИ IV 
КУРС – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 

 
 

1. Въведение в специалната неврология. Класификация на заболяванията на НС.    
               Заболявания на периферната нервна система. Неврит на лицевия нерв и  
                невралгия на троичния нерв. Зостерови ганглионити. 

2. Вертеброгенни радикулопатии- шийни и лумбо- сакрални. Дискова херния.   
                Полиневрити и полиневропатии    

3. Менингити: първични и вторични вирусни, гнойни и туберкулозен менингит.  
               Невросифилис. Табес дорзалис 

4. Енцефаломиелити- І част: полиоенцефаломиелити, левкоенцефалити и 
смесени. Бавно вирусни инфекции с увреждане на ЦНС. 

5.  Енцефаломиелити – ІІ част . Множествена склероза 
6.  Съдови  заболявания на нервната система - І част. Мозъчни инсулти- 
определение, разпространение и значение. ЦВРФ. Хеморагични мозъчни инсулти. 
Видове, класификация.Субарахноидална хеморагия. 
7.  Съдови заболявания на нервната система – ІІ част. Исхемични мозъчни 
инсулти: тромботичен, емболичен и хемодинамичен.Клинична картина и 
протичане. Преходни нарушения на мозъчното кръвообръщение. Терапия и 
поведение при мозъчни инсулти.  
8.  Дистрофични и дегенеративни заболявания на нервната система и 
невромускулния апарат - І част: Миастения гравис. Латерална амиотрофична 
склероза. Паркинсонова болест.  Хепатолентикулярна дегенерация 
9.  Дистрофични и дегенеративни заболявания на нервната система - ІІ част 
Мускулни дистрофии. Неврални и спинални амиотрофии. Церебеларни атаксии. 
Деменции 
10.  Епилепсия. Класификация на епилептичните пристъпи. Епилептичен статус . 
Терапия, поведение и експертиза 
11.  Главоболие. Актуалност на проблема. Механизми на възникване на 
главоболие. Първично и вторично главоболие.  
12.  Тумори на нервната система. Класификация. Интракраниални тумори. Тумори 
на гръбначен мозък и тумори на периферни нерви 
13.  Травми на нервната система. Травми на главен мозък; на гръбначен мозък и 
на периферни нерви 
14.  Спешни състояния в неврологията: количествени и качествени нарушения на 
съзнанието; припадъчни състояния. Разстройства на съня и бодърстването. 
Методика на изследване; полисомнография. Заболявания на съня и бодърстването 
 

 
 
 

Изготвил 
ПА / МЯ 
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                                               ПРОГРАМА 
ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ  

ЗА СТУДЕНТИ МЕДИЦИ IV КУРС – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 
 

 
 

1. Менингити –определение, класификации, диагноза, диференциална диагноза, 
лечение и поведение 

2. Колоквиум върху материала от общата неврология 
      3. Заболявания на ПНС. Класификации.Синдром на ишиас, раменни радикулити, 
плексити. Неврит на лицевия нерв. Невралгия на троичния нерв 
     4. Заболявания на ПНС- ІІ част. Полиневрити, полирадикулоневрити, Зостерови 
ганглионити, Неврсифилис. Табес дорзалис 
     5. Енцефаломиелити. Същност и класификации. Диагноза, диференциална диагноза 
и лечение 
    6. Енцефалопатии. Същност и класификации Диагноза, диференциална диагноза, 
лечение 
    7. Хеморагичен мозъчен инсулт. Въпроси на диагностиката. ДД. Терапия, 
рехабилитация и трудоустрояване 
    8. Субарахноидален кръвоизлив. Въпроси на диагностикатаДД. Терапия, 
рехабилитация и трудоустрояване 
    9. Исхемичен мозъчен инсулт. Въпроси на диагностиката. ДД. Терапия, 
рехабилитация и трудоустрояване 
   10. Тумори на главен и гръбначен мозък.Класификация на мозъчните тумори. 
 Диагноза и ДД 
   11. Закрити травми на нервната система. Субдурален хематом. Късни прояви след 
черепномозъчни травми – церебрастения и енцефалопатия. 
   12. Дистрофични заболявания на НС. и невро-мускулния апарат :мускулни 
дистрофии, миастения гравис, спинални и неврални амиотрофии, ЛАС, церебеларни 
атаксии 
   13. Дистрофични заболявания на НС.-ІІ част. Паркинсонова болест. Деменции   
   14. Епилепсия. Видове епилептични пристъпи. Епилептичен статус. Диагноза, ДД и 
съвременна медикаментозна терапия 
   15. Главоболие – обсъждане на  болни от амбулаторната практика с: -първично или 
вторично главоболие;  
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