
Медицински университет – Пловдив 
Катедра по Пропедевтика на Вътрешните болести 

П Р О Г Р А М А 
План за упражненията със студенти – медици ІІІ курс за 

летния семестър на учебната 2018-2019 г 
Седмица Упраж. Тема на упражнението 
11-17 февр 
 

Упр.1 Ревматични сърдечни пороци -повторение 
Упр2 ИБС – стабилна и нестабилна стенокардия, Инфаркт на 

миокарда, ЕКГ при ИБС 
18-24 февр  
 

Упр.3 Колоквиум върху ССС 
Упр 4 Физикално изследване на корема – топография, оглед, 

палпация, аускултация, измерване. Повърхностна и дълбока 
палпация. Болезнени точки и мускулна защита (дефанс). 
Изследване на плътни коремни органи Плъзгаща палпация по 
Образцов.Установяване на свободна течност в корема 

25 февр-2 март 
 

Упр.5 Изследване на хранопровода. Доброкачествена и 
злокачествена стеноза на хранопровода. Изследване на 
стомаха и червата: анамнеза и физикално изследване на 
стомаха, дуоденума и червата (чревен пасаж). 
Фиброгастроскопия. Иригография.  Признаци на смущение на 
пасажа – патологична перисталтика. Окултни кръвоизливи. 

Упр.6 Изследване на болни със стомашно чревни заболявания- 
гастрити и язвена болест, рак на стомаха 

4-10 март  
 

Упр.7 Болести на червата, Болест на Крон, ХУХК,  и тумори на 
дебело черво. 

Упр.8 Изследване на черен дроб и жлъчен мехур. Жълтеници: 
патогенеза, видове. Физикално изследване на черния дроб – 
оглед, палпация, перкусия, Аускултация – перихепатално 
триене. 

11-17 март 
 

Упр.9 Болести на черния дроб – Хронични хепатити, цироза, Рак на 
черния дроб 

Упр.10 Изследване на жлъчния мехур и жлъчните пътища – 
параклинични и инструментални показатели. Заболявания на 
жл.мехур- холелитиаза, жлъчно-каменна болест. 

18-24 март  Упр. 11 Изследване на далак: оглед, палпация, аускултация. 
Изследване на болни със спленомегалия. Причина за 
спленомегалия 

Упр.12 Изследване на панкреаса: анамнеза, общ и локален оглед, 
Палпация, Функционално изследване на панкреаса, 
панкреатичен сок, диастаза в урината. Копрологично 
изследване. Остър и хроничен панкреатит, Рак и кисти на 
панкреаса. 

25-31март 
 

Упр.13 Изследване на отделителната система: анамнеза, общ оглед на  
бъбречно болните, локален оглед на бъбречната област. 



Бимануална палпация, птоза на бъбреците, Палпация на 
уретери и пикочен мехур. Сукусио реналис.Синдром на 
Пастернацки. 

Упр.14 Функционално изследване на бъбреците. Бъбречни клирънси. 
Рои изотопни изследвания на отделителната система. 
Ехография на бъбреците. 

1-7 април  
 

Упр.15 Остър и хроничен гломерулонефрит. Нефротичен синдром 
Упр.16 Остър и хроничен пиелонефрит. Нефролитиаза, Тумори на 

бъбреците, Амилоидоза на бъбреците, Нефротичен синдром. 
8-14 април 
 

Упр.17 Бъбречна недостатъчност. Клинични форми: Остра и 
хронична бъбречна недостатъчност, Хемодиализа 

Упр.18 Тумори на бъбреците, Амилоидоза на бъбреците, Бъбречна 
поликистоза 

15-21 април  
 

Упр.19 Изследване на болни с заболявания на кръвта и кръвотворните 
органи: Анемии – Желязодефицитни, В-12-недоимъчни, 
апластични анемии. 

Упр.20 Изследване на болни с заболявания на кръвта – хемолитични 
анемии 

22-28 април 
 

 ВАКАНЦИЯ 

 29април-5 май  
 

Упр21 Изследване на болни с заболявания на кръвта  - Остри и 
хронични левкози 

Упр 22 Изследване на болни с заболявания на кръвта и кръвотворните 
органи: Хеморагични диатези: тромбоцитопении. 
Коагулопатии – хемофилия. Вазопатии – капиляротоксикоза. 

6-12 май 
 

Упр.23 Изследване на болни с заболявания на ендокринната система – 
Акромегалия, Панпитуитъризъм, Безвкусен диабет 

Упр.24 Изследване на болни с заболявания на ендокринната система 
щитовидни и паращитовидни жлези – тиреотоксикоза, 
микседем, тетания. 

13-19 май  
 

Упр.25 Изследване на болни с заболявания на ендокринната система – 
Захарен диабет, усложнения на захарен диабет, Адисонова 
болест, болест на Кушинг. 

Упр.26 Изследване на болни с заболявания на ОДА – системен лупус, 
еритематодес, подагра, анкилозиращ спондилит. 

20-26 май 
 

Упр.27 Статус презенс. 
Упр.28 Практически изпит по предварително утвърден план 

 
 
 
7.2.2019     Ръководител Катедра                                          
                         /Проф. д-р Ан. Баталов, дм/ 
                                                            
 


