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Приет на KС с Протокол №25/17.05.2017г. 
 
 

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ІІ-РА ЧАСТ 
  
      3 ЦИКЪЛА 
 
   ЦИКЪЛ „НЕФРОЛОГИЯ, ХЕМОДИАЛИЗА И БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ” 
   ЦИКЪЛ „ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА” 
   ЦИКЪЛ „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ” 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 
 

Форма на занятията 
Хорариум 

Кредити 
седмично ІХ сем. Х сем. Общо 

Лекции 
Практически упражне-
ния 

4 
10 

30 
75 

30 
75 

60 
150 13,2 

Всичко 14 часа 105 часа 105 часа 210 часа 
 

 
ЦИКЪЛ „ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ”  

 
Курс на обучение: Цикъл от 10 седмици в 5 курс 
Семестри на обучение: ІХ/Х семестър 
Изпит: след Х семестър 
Хорариум на аудиторните занятия: 70 часа 
Лектор: Доц. Д-р Вл. Андонов, дм 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 
 

Форма на занятията 
Хорариум 

Кредити 
седмично ІХ сем. Х сем. Общо 

Лекции 
Практически упражне-
ния 

1 
2 

10 
25 

10 
25 

20 
50 4,4 

Всичко 3 часа 35 часа 35 часа 70 часа 
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 АНОТАЦИЯ 
 Заболявания на гастро-интестиналния тракт, хепато-билиарната система и панкреаса. 

Основни нозологични единици. Етиология, патогенеза, класификации. Клинична картина, 
клинични форми, диагноза, диференциална диагноза на болестите на стомашно-чревния 
тракт, жлъчно-чернодробната система и панкреаса. Принципи на лечение. Диетични режими. 
Медикаментозно лечение. Консервативно лечение на усложненията. Консенсуси за лечението 
на водещи нозологични единици. 

 
ЦЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАТА 
 Основната цел на дисциплината е овладяване на знания и умения за диагностика и ле-

чение на заболяванията на стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната система и панк-
реаса. 
 

ЗАДАЧИ НА ДИСЦИПЛИНАТА 
 Усвояване на необходимите знания и умения за изследване на болните със заболявания 

на гастро-интестиналния тракт чрез основните физикални методи, поставяне на диагноза и 
провеждане на лечение, определяне прогнозата на заболяването. Запознаване с показанията и 
възможностите на основните параклинични методи на изследване за потвърждаване на пос-
тавената диагноза.      

 
МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 
 Системен курс лекции върху изучавания материал и провеждане на практически уп-

ражнения до леглото на болния. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ПРИЛАГАНИ В ОБУЧЕНИЕТО 
 Мултимедийни презентации, схеми, диапозитиви за диагноза и лечение на отделните 

заболявания на стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната система и заболяванията на 
панкреаса. 

 
КОНТРОЛ И ОЦЕНКА 
 Текущ контрол - входящ тест при започване на цикъла упражнения по гастроенте-

рология и хепатология, ежеседмичен по време на практическите упражнения, устно 
препитване, изходящ тест при завършване на цикъла упражнения. 

 Краен - входящ тест, казус, устно събеседване за оформяне на крайната оценка. 
 

МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ЗНАНИЯТА -  тестове (входящи и изходящи) 
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ 
1. Овладяване на знания за етиологията, патогенезата, клиничната картина, диференци-

алната диагноза и лечението на заболяванията на стомашно-чревния тракт, жлъчно-
чернодробната система и панкреаса. 

2. Придобиване на практически умения за диагностиката и лечението на заболяванията 
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на гастро-интестиналния тракт, хепато-билиарната система и панкреаса 
 
 

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИОННИЯ КУРС – ЦИКЪЛ „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ”  
 

Лекция №1 – 2 часа   
 
ФУНКЦИОНАЛНА ( НЕЯЗВЕНА ) ДИСПЕПСИЯ. ГЕРБ 
Определение на понятието функционална (неязвена) диспепсия. Клиника, диагноза, ле-

чение. Определение на понятието ГЕРБ. Етиология и патогенеза на ГЕРБ. Хистоморфоло-
гични промени при ГЕРБ. Клиника, диагноза, диференциална диагноза на функционална (не-
язвена) диспепсия и ГЕРБ. Лечение на функционална (неязвена) диспепсия и ГЕРБ. 

 
Лекция №2 – 2 часа  
 
ГАСТРИТИ 
Определение на понятието гастрит. Класификация на гастритите. Сиднейска класифи-

кация. Хистоморфология на острите и хронични гастрити. Етиология и патогенеза на гастри-
тите. Клиника на гастритите. Клинични форми (по тежест). Хроничен гастрит на корпуса 
(тип А). Хроничен гастрит на антрума (тип В). Специални гастрити. Диагностика и ДД на 
гастритите. Лечение на гастритите. 

 
Лекция №3 – 2 часа  
 
ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАХ. ЯЗВЕНА БОЛЕСТ НА СТО-

МАХА 
Функционална изследване на стомаха. Определение на понятието язвена болест и 

пептична язва. Класификация на язвената болест. Етиология на заболяването: ендогенни и 
екзогенни фактори. Патогенеза: киселинно-пептична теория-агресивни фактори, целуларитет 
и стомашна секреция при ЯБС. Клетъчни механизми при стомашната секреция. Патогенетич-
но действие на H. pylori. при ЯБС. Концепции за мукусната бариера и обратната дифузия на 
H+. Защитни механизми на стомашната мукоза. Клиника на ЯБС. 
 

Лекция №4 – 2 часа 
  
ЯЗВЕНА БОЛЕСТ НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА 
Етиология на язвената болест на дванадесетопръстника. Патогенеза: киселинно-

пептична теория-агресивни фактори, стомашна секреция при ЯБД. Патогенетично действие 
на H. pylori при ЯБД. Клиника, диагноза, диференциална диагноза на ЯБД. 
 

Лекция №5 – 2 часа  
 
ЛЕЧЕНИЕ НА ЯЗВЕНАТА БОЛЕСТ 
Хигиенно-диетичен режим при ЯБС и ЯБД. Основни групи медикаменти за лечение на 

язвената болест на стомаха и дванадесетопръстника. Съвременни схеми на лечение на H. 
pylori инфекцията. 
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Лекция №6 – 2 часа   
 
РАК НА СТОМАХА 
Дефиниция на понятието ранен карцином на стомаха. Етиология, патогенеза, патолого-

анатомия и класификации на стомашния рак. Клинична картина на ранния и напреднал сто-
машен карцином. Ендоскопски белези, рентгенова диагностика и имунодиагностика на ран-
ния и напреднал стомашен карцином. ДД на ранния и напреднал стомашен карцином. Кон-
сервативно и оперативно лечение на стомашния карцином. 

 
Лекция №7 – 2 часа   
 
ЕНТЕРОКОЛИТИ 
Дефиниция на понятията остър и хроничен ентероколит. Етиология, патогенеза, класи-

фикации и клиника на ентероколитите. Диагностика. Копрологични и микробиологични изс-
ледвания. Диагностични тестове. Рентгенологично изследване на тънкото черво. Ентеропа-
тии. 

 
Лекция №8 – 2 часа    
 
БОЛЕСТ НА КРОН 
Етиология и патогенеза на заболяването. Хистологична характеристика. Клинични фор-

ми, диагноза и диференциална диагноза на М. Крон. Лечение на болестта на Крон. 
 
Лекция №9 – 2 часа 
   
ХРОНИЧЕН УЛЦЕРО-ХЕМОРАГИЧЕН 
Дефиниция на понятието ХУХК. Етиология и патогенеза. По-важни теории. Имунни 

фактори. Клиника. Клинични форми. Основен синдром. Диагноза и ДД. Усложнения-местни 
и общи. Лечение. Диета. Салазопирин и производни на 5-ASA. Кортикостероиди, имуносуп-
ресори и др. 

 
 
Лекция №10 - 2 часа 
   
ДИВЕРТИКУЛОЗНА БОЛЕСТ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО  
Етиология, патогенеза, видове дивертикули. Клинична картина, диагноза и диференци-

ална диагноза на заболяването. Усложнения. Лечение на неусложнената дивертикулозна бо-
лест на дебелото черво. 
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Лекция №11 – 2 часа 
  
ХРОНИЧНИ ХЕПАТИТИ 
Определение на понятието хроничен хепатит. Класификация. Етиология. Вирусни мар-

кери. Патогенеза. Патогенеза на хроничните вирусни хепатити. Патохистология на хронични-
те хепатити. Хистологични форми. Хронични вирусни хепатити. Клинична картина на хро-
ничните хепатити. Хроничен автоимунен хепатит. Диагноза и ДД на хроничните хепатити. 

 
Лекция №12 – 2 часа 
   
ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИТЕ ХЕПАТИТИ 
Хигиенно-диетичен режим. Групи медикаменти и режим на лечение на хроничен виру-

сен хепатит В. Лечение на хроничен вирусен хепатит С. Лечение на хроничния автоимунен 
хепатит. 

 
Лекция  №13 – 2 часа 
  
ЧЕРНОДРОБНИ ЦИРОЗИ 
Дефиниция на понятието цироза на черния дроб. Класификация. Етиология. Патогенеза 

на ЧДЦ. Макроскопска и хистоморфологична картина. Клиника на микро- и макронодулар-
ната цироза. Параклинични изяви. Инструментални изследвания. Лечение на ЧДЦ. Диета. 
Медикаментозна терапия. Лечение на усложненията. 

 
Лекция  №14 – 2 часа 
   
ЖЛЪЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ 
Определение на понятието холелитиаза и холедохолитиаза. Етиология. Патогенеза, кли-

нична картина. Клинични форми. Протичане и усложнения на холелитиазата. Холедохоли-
тиаза. Еволюция и усложнения. Лечение на ЖКБ. Диета. Медикаментозна терапия. Ендос-
копски методи на лечение на холе- и холедохолитиазата. 

 
Лекция №15 – 2 часа 
   
ПАНКРЕАТИТИ. РАК НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА И ПАНКРЕАСА 
Дефиниция на понятието панкреатит. Класификация, етиология и патогенеза на хро-

ничните панкреатити. Клинична картина. Клинични синдроми. Усложнения на панкреатити-
те. Диагноза и ДД на панкреатитите. Лечение на хроничните панкреатити: диетично, субсти-
туиращо и симптоматично. Рак на жлъчните пътища и панкреаса. 
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ПРОГРАМА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ  

ЦИКЪЛ „ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ” 
 

Упражнение №1 – 3 часа: Изследване на гастроентерологично болен. Основни 
симптоми в гастроентерологията  

 Работа при леглото на болния, устно препитване. 
 
Упражнение №2 –  2 часа:  Изследване на стомах. ГЕРБ. Остри гастрити 
Работа при леглото на болния, устно препитване, демонстрация на ФГДС/ВГДС. 
 
Упражнение №3 – 3 часа:  Хронични гастрити 
Работа при леглото на болния, устно препитване, демонстрация на ФГДС/ВГДС. 
 
Упражнение №4 – 2 часа: Лечение на гастритите 
Работа при леглото на болния, изписване на рецепти за лечение, устно препитване, из-

готвяне на диета. 
 
Упражнение №5 – 3 часа: Язвена болест на стомаха и дуоденума – клиника, услож-

нения 
Работа при леглото на болния, устно препитване, демонстрация на ФГДС/ВГДС. 
 
Упражнение №6 – 2 часа:  Язвена болест на стомаха и дуоденума – лечение 
Работа при леглото на болния, устно препитване, изписване на рецепти за лечение, из-

готвяне на диета. 
 
Упражнение №7 – 3 часа:  Рак на стомаха. Ранна диагноза 
Работа при леглото на болния, устно препитване, демонстрация на ФГДС/ВГДС. 
 
Упражнение №8 – 2 часа: Функционални заболявания на стомаха 
Работа при леглото на болния, устно препитване, демонстрация на ФГДС/ВГДС. 
 
Упражнение №9 – 3 часа: Ентерити 
Работа при леглото на болния, устно препитване, разчитане на ентероклиза, изготвяне 

на диета, изписване на рецепти за лечение. 
 
Упражнение №10 – 2 часа: Ентеропатии (спру). Болест на Крон 
Работа при леглото на болния, устно препитване, разчитане на иригографии, изготвяне 

на диета, изписване на рецепти за лечение. 
 
Упражнение №11 – 3 часа:  Хронични колити. ХУХК 
Работа при леглото на болния, устно препитване, демонстрация на ВКС, изготвяне на 

диета, изписване на рецепти за лечение. 
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Упражнение №12 – 2 часа: Рак на дебелото черво 
Работа при леглото на болния, устно препитване, демонстрация на ВКС. 
 
Упражнение №13 – 3 часа: Изследване на черен дроб 
Работа при леглото на болния, устно препитване, демонстрация на абдоминални ехог-

рафии, изготвяне на диети. 
 
Упражнение №14 – 2 часа: Хронични хепатити 
Работа при леглото на болния, устно препитване, демонстрация на абдоминални ехог-

рафии, при възможност - сляпа чернодробна биопсия. 
 
Упражнение №15 – 3 часа: Чернодробни цирози – клиника, усложнения 
Работа при леглото на болния, устно препитване, коремна парацентеза. 
 
Упражнение №16 – 2 часа: Чернодробни цирози – лечение 
Работа при леглото на болния, устно препитване, изготвяне на диета, изписване на ре-

цепти за лечение. 
 
Упражнение №17 – 3 часа: Холелитиаза 
Работа при леглото на болния, устно препитване, демонстрация на абдоминални ехог-

рафии, изготвяне на диета, изписване на рецепти за лечение. 
 
Упражнение №18 – 2 часа: Хроничен холецистит 
Работа при леглото на болния, устно препитване, демонстрация на абдоминални ехог-

рафии, изготвяне на диета, изписване на рецепти за лечение. 
 
Упражнение №19 – 3 часа: Хроничен панкреатит 
Работа при леглото на болния, устно препитване, демонстрация на абдоминални ехог-

рафии, изготвяне на диета, изписване на рецепти за лечение. 
 
Упражнение №20 – 2 часа: Рак на жлъчните пътища и панкреаса 
Работа при леглото на болния, устно препитване, демонстрация на абдоминални ехог-

рафии, тънко-иглена биопсия – при възможност 
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КОНСПЕКТ   
ЦИКЪЛ „ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ” 

 
1. Заболявания на хранопровода - ахалазия, хиатусни (диафрагмални) хернии, карци-

ном. 
2. Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). Функционална (неязвена) диспепсия. 
3. Гастрити. Остри и специални форми. Остър гастрит. 
4. Хронични гастрити. 
5. Язвена болест - етиология и патогенеза. 
6. Язвена болест на стомаха. 
7. Язвена болест на дванадесетопръстника. 
8. Язвена болест - лечение. 
9. Усложнения на язвената болест. 
10. Рак на стомаха - ранна диагноза. 
11. Ентероколити. 
12. Болест на Крон. 
13. Хроничен улцеро-хеморагичен колит (ХУХК). 
14. Лесно дразнимо дебело черво (Colon irritabile). 
15. Дивертикулозна болест на дебелото черво. 
16. Колоректален карцином. 
17. Хронични хепатити - класификация, етиология и патогенеза. 
18. Хронични хепатити - клиника, диагноза, ДД и лечение. 
19. Хроничен автоимунен хепатит. 
20. Чернодробни цирози - класификация, етиология и патогенеза. 
21. Чернодробни цирози - клиника, усложнения, диагноза, ДД. 
22. Чернодробни цирози - лечение. 
23. Билиарна цироза. Първична билиарна цироза (ПБЦ). 
24. Рак на черния дроб. 
25. Холелитиаза - етиология, патогенеза, клиника. 
26. Холелитиаза - усложнения, диагноза, ДД и лечение. 
27. Холангити и холангиохепатити. 
28. Новообразувания на жлъчния мехур и извънчернодробните жлъчни пътища. 
29. Чернодробна енцефалопатия. Кома. 
30. Панкреатити. Хронични панкреатити. 
31. Рак на панкреаса. 

 
ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. „Клиника и терапия на вътрешните болести” – ІІ част. Проф. Д-р Д. Димитраков и 

кол. Издателство „Полиграф”, 1998г. 
2. “Клиника и терапия на вътрешните болести” – Нефрология, Ендокринология, Гаст-

роентерология. Под редакцията на Проф. Д-р Д. Димитраков, Издателство “Меди-
цински Университет”- Пловдив, 2006г. 

АВТОРИ НА ПРОГРАМАТА: Доц. Д-р Вл. Андонов, дм; Д-р Е. Чолакова 
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ЦИКЪЛ „ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ” 
за англоговорящи студенти  

 
Курс на обучение: Цикъл от 10 седмици в 5 курс 
Семестри на обучение: ІХ/Х семестър 
Изпит: след Х семестър 
Хорариум на аудиторните занятия: 70 часа 
Лектор: Д-р Е. Чолакова, главен адм. асистент и отг.учебна работа  
Провеждащи упражненията: Д-р Е. Чолакова, Д-р В. Георгиева 
Екзаминатори: Доц. Д-р Вл. Андонов, дм; Д-р Е. Чолакова 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 
 

Форма на занятията 
Хорариум 

Кредити 
седмично ІХ сем. Х сем. Общо 

Лекции 
Практически упражне-
ния 

1 
2 

10 
25 

10 
25 

20 
50 4,4 

Всичко 3 часа 35 часа 35 часа 70 часа 
 
 
 

АНОТАЦИЯ 
 Заболявания на гастро-интестиналния тракт, хепато-билиарната система и панкреаса. 

Основни нозологични единици. Етиология, патогенеза, класификации. Клинична картина, 
клинични форми, диагноза, диференциална диагноза на болестите на стомашно-чревния 
тракт, жлъчно-чернодробната система и панкреаса. Принципи на лечение. Диетични режими. 
Медикаментозно лечение. Консервативно лечение на усложненията. Консенсуси за лечението 
на водещи нозологични единици. 

 
ЦЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАТА 
 Основната цел на дисциплината е овладяване на знания и умения за диагностика и ле-

чение на заболяванията на стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната система и панк-
реаса. 
 

ЗАДАЧИ НА ДИСЦИПЛИНАТА 
 Усвояване на необходимите знания и умения за изследване на болните със заболявания 

на гастро-интестиналния тракт чрез основните физикални методи, поставяне на диагноза и 
провеждане на лечение, определяне прогнозата на заболяването. Запознаване с показанията и 
възможностите на основните параклинични методи на изследване за потвърждаване на пос-
тавената диагноза.      
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МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 
 Системен курс лекции върху изучавания материал и провеждане на практически уп-

ражнения до леглото на болния. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ПРИЛАГАНИ В ОБУЧЕНИЕТО 
 Мултимедийни презентации, схеми, диапозитиви за диагноза и лечение на отделните 

заболявания на стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната система и заболяванията на 
панкреаса. 

 
КОНТРОЛ И ОЦЕНКА 
 Текущ контрол - входящ тест при започване на цикъла упражнения по гастроенте-

рология и хепатология, ежеседмичен по време на практическите упражнения, устно 
препитване, изходящ тест при завършване на цикъла упражнения. 

 Краен – писмен въпрос, устно събеседване за оформяне на крайната оценка. 
 

МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ЗНАНИЯТА -  тестове (входящи и изходящи) 
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ 
3. Овладяване на знания за етиологията, патогенезата, клиничната картина, диференци-

алната диагноза и лечението на заболяванията на стомашно-чревния тракт, жлъчно-
чернодробната система и панкреаса. 

4. Придобиване на практически умения за диагностиката и лечението на заболяванията 
на гастро-интестиналния тракт, хепато-билиарната система и панкреаса 
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                                       COURSE OF LECTURES IN GASTROENTEROLOGY 
 
Lecture № 1- 2 hours 
 
DISEASES OF OESOPHAGUS. DISEASES OF STOMACH. GASTRITIDES 
Definition of the term gastritis.Classification of gastritides. The Sydney System. Histomorphology 
of acute and chronic gastritis. Etiology and pathogenesis of gastritides. Clinical signs of gastritides. 
Clinical forms (according to severity). Chronic gastritis of the corpus (type A). Chronic gastritis of 
the antrum (type B). Special forms of gastritides. Diagnostics and differential diagnosis of 
gastritides. 
 
Lecture № 2- 2 hours 
 
TREATMENT OF GASTRITIDES 
Functional examination of stomach. Treatment of gastritides – acute and chronic.  
Etiological treatment of gastritides. Special features of the treatment of chronic gastritis  
of the corpus (chronic gastritis type A) and chronic gastritis of the antrum (chronic gastritis type B). 
Substitutional therapy. 
 
Lecture  № 3 - 2 hours 
 
ULCER DISEASE 
Definition of the term ulcer disease and peptic ulcer. Classification of ulcer disease. Etiology of the 
disease: endogenic and exogenic factors. Pathogenesis: acido-peptic theory – aggressive factors, 
cellularity and stomach secretion in ulcer disease of the stomach (UDS) and ulcer disease of the 
duodenum (UDD). Cellular mechanisms of stomach secretion. Pathogenic significance of H. pylori 
in UDS and UDD. Mucous barrier and recurrent diffusion of H+ conceptions. Protective 
mechanisms of the stomach mucosa. Clinical picture of the ulcer disease of the stomach and the 
duodenum. Conservative treatment of the ulcer disease. 
                                                   
Lecture № 4 - 2 hours 
 
STOMACH CANCER. EARLY DIAGNOSIS 
Definition of the term early cancer. Frequency and social significance of the disease.  Etiology and 
pathogenesis. Pathology and classification of stomach cancer. Clinical picture of the early stomach 
cancer. Endoscopic signs and types of the early stomach cancer. X-ray diagnostics of the early and 
the advanced stomach cancer. Immuno-diagnostics – tumor markers and their significance. 
Differential diagnosis. Differential diagnosis between the benignant and malignant stomach ulcer.    
Prophylaxis. Conservative treatment. 
 
 
 
 
 
Lecture № 5 - 2 hours 
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ENTEROCOLITIDES 
Definition of the term acute and chronic enterocolitis. Etiology:  predisposition and causative 
factors. Pathogenesis – significance of prostaglandin’s and leucotriens. Pathological changes. 
Classification of the chronic non-specific enterocolitides. Clinical features of chronic 
enterocolitides. Diagnosis. Coprological and microbiological tests. Diagnostic tests. X-ray 
examination of the small intestine. Treatment of enterocolitides. 
 
LECTURE № 6 - 2 hours 
 
ULCERATIVE COLITIS 
Definition of the term ulcerative colitis. Etiology and pathogenesis. Basic theories. Immune factors. 
Pathologic anatomy. Forms of the disease according to localisation of the process. Clinical signs. 
Clinical forms. Basic syndromes. Diagnosis and differential diagnosis. Complications: local and 
general. Treatment. Diet. Salazopyrin and 5-ASA deviates. Corticotropin, corticosteroids, immune 
suppressers, etc. 
 
Lecture  № 7 – 2 hours 
 
CHRONIC HEPATITIDES 
Definition of the term chronic hepatitis. Classifications.Etiology.Viral markers. Pathogenesis. 
Pathogenesis of the chronic viral hepatitides. Histopathology of chronic hepatitides. Histological 
forms. Chronic viral hepatitides. Clinical features of chronic hepatitides. Chronic autoimmune 
hepatitis. Diagnosis and differential diagnosis of chronic hepatitides. Treatment: diet, drug therapy 
of chronic hepatitides. 
 
Lecture  №  8 – 2 hours 
 
LIVER CIRRHOSES 
Definition of the term liver cirrhosis. Classifications. Etiology. Pathogenesis of liver cirrhoses. 
Macroscopic and histomorphological features. Clinical signs of micro- and macronodular cirrhosis. 
Laboratory manifestations. Instrumental methods of examination. Treatment of liver cirrhoses. Die-
tary regimen. Drug therapy. Treatment of the complications. 
 
Lecture  № 9 – 2 hours 
 
GALLSTONE DISEASE 
Definition of the term cholelithiasis and choledocholithiasis. Etiology. Pathogenesis of cholesterol 
and bilirubin cholelithiasis. Clinical signs.  Clinical forms. Development and complications of 
cholelithiasis. Choledocholithiasis.  Evolution and complications. Diagnostics of cholelithiasis and 
choledocholithiasis.  Instrumental methods. Treatment of gallstone disease. Dietary regimen.  Drug 
therapy. Endoscopic methods of treatment of chole- and choledocholithiasis. 
 
 
 
 
 
Lecture  № 10 – 2 hours 
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PANCREATITIDES. BILE DUCTS’ AND PANCREATIC CANCER 
Definition of the term pancreatitis. Marseille’s classification of pancreatitides.Etiology and 
pathogenesis. Clinical picture. Clinical syndromes. Complications of pancreatitides. Diagnosis and 
differential diagnosis of pancreatitides. Treatment of chronic pancreatitis: dietary, substitutional and 
symptomatic. Pancreatic cancer. 
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 PRACTICAL EXERCISES 
 
 
Еxercise  №1 -  3 hours  -   Examination of a patient with gastrointestinal disease. Basic 
symptoms in gastroenterology  
 Examination of a patient, brief oral exam 
 
Exercise    № 2 - 2 hours -   Examination of  the stomach. Acute gastritides  
Examination of a patient, brief oral exam, demonstration of upper GI endoscopy 
 
Exercise № 3 - 3 hours       -     Chronic gastritides  
Examination of a patient, brief oral exam, demonstration of upper GI endoscopy 
 
Exercise № 4 - 2 hours   -   Treatment of gastritides  
Examination of a patient, prescription of therapy, brief oral exam, preparation of a dietary regimen 
 
Exercise № 5   - 3 hours     -  Ulcer disease of the stomach and the duodenum – clinical signs, 
complications  
Examination of a patient, brief oral exam, demonstration of upper GI endoscopy 
 
Exercise № 6 - 2 hours   -  Ulcer disease of the stomach and the duodenum – treatment  
Examination of a patient, brief oral exam, prescription of therapy, preparation of a dietary regimen 
                              
Exercise № 7 - 3 hours     -   Stomach cancer. Early diagnosis  
Examination of a patient, brief oral exam, demonstration of upper GI endoscopy 
 
Exercise № 8 - 2 hours     -   Functional diseases of the stomach  
Examination of a patient, brief oral exam, preparation of a dietary regimen 
 
Exercise № 9 - 3 hours        -    Enterocolitides  
Examination of a patient, brief oral exam, prescription of therapy, preparation of a dietary regimen 
 
Exercise № 10 - 2 hours      -     Disorders of the small intestine (Celiac disease). Cronn’s  
disease  
Examination of a patient, brief oral exam, demonstration of lower GI endoscopy 
 
Exercise № 11 - 3 hours      -     Ulcerative colitis 
Examination of a patient, brief oral exam, demonstration of lower GI endoscopy, prescription of 
therapy, preparation of a dietary regimen 
 
Exercise № 12 - 2 hours    -   Colorectal cancer 
Examination of a patient, brief oral exam, demonstration of lower GI endoscopy 
 
Exercise № 13 - 3 hours     -   Examination of the liver 
Examination of a patient, demonstration of abdominal ultrasonography 
 
Exercise № 14 - 2 hours   -   Chronic hepatitides  
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Examination of a patient, brief oral exam, prescription of therapy, preparation of a dietary regimen, 
demonstration of abdominal ultrasonography, or blind needle biopsy, if available 
 
Exercise № 15 - 3 hours     -    Liver cirrhoses – clinical signs, complications 
Examination of a patient, brief oral exam, evacuation of ascites  through abdominal  paracentesis 
 
Exercise № 16 - 2 hours   -    Liver cirrhoses – treatment.  Liver cancer  
Examination of a patient, brief oral exam, prescription of therapy, prepation of a dietary regimen 
                                                       
Exercise № 17 - 3 hours    -   Gallstone  disease  
Examination of a patient, brief oral exam, demonstration of abdominal ultrasonography, preparation 
of a dietary regimen, prescription of therapy 
 
Exercise № 18 - 2 hours     -    Chronic cholecystitis 
Examination of a patient, brief oral exam, demonstration of abdominal ultrasonography 
 
Exercise № 19 - 3 hours    -   Chronic pancreatitides  
Examination of a patient, brief oral exam, preparation of a dietary regimen, prescription of therapy 
 
Exercise № 20 - 2 hours   -    Bile ducts’ and pancreatic cancer  
Examination of a patient, brief oral exam, demonstration of abdominal ultrasonography, or thin 
needle biopsy, if available 
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  SYLLABUS IN GASTROENTEROLOGY  
Vth medical course  

 
1. Diseases of the esophagus – achalasia,  hiatal hernias, cancer of  
     the        esophagus. 
2. Gastroesophageal reflux disease / GERD/. Functional /non-ulcer dyspepsia. 
3. Gastritides. Acute and special forms. Acute gastritis. 
4. Chronic gastritides. 
5. Ulcer disease – etiology and pathogenesis. 
6. Ulcer disease of the stomach. 
7. Ulcer disease of the duodenum. 
8. Ulcer disease – treatment. 
9. Complications of ulcer disease. 
10. Stomach cancer. 
11. Enterocolitides. 
12. Crohn’s  disease. 
13. Chronic ulcerative colitis.  
14. Irritable bowel syndrome. 
15. Diverticular disease of the large bowel. 
16. Cancer of the rectum and the large bowel. 
17. Chronic hepatitides – classification, etiology and pathogenesis. 
18. Chronic hepatitides –clinical signs, diagnosis and treatment. 
19. Chronic autoimmune hepatitis. 
20. Liver cirrhoses – classification, etiology and pathogenesis. 
21. Liver cirrhoses – clinical signs, complications, diagnosis, differential diagnosis. 
22. Liver cirrhoses – treatment. 
23.Primary biliary  cirrhosis. 
24. Liver cancer. 
25. Gallstone disease – etiology, pathogenesis, clinical signs. 
26. Gallstone disease – complications, diagnosis, differential diagnosis, treatment. 
27. Cholangitides and cholangiohepatitides. 
28. Cancer of the gall bladder and the extrahepatic bile ducts. 
29. Hepatic /liver/ encephalopathy. Hepatic coma. 
30. Pancreatitides. Chronic pancreatitides. 
31. Pancreatic cancer. 

 
    TEXTBOOKS: 
        

1. Clinics and Therapy of Internal Diseases – Dimitrakov and Auth., part II p. 289 – 410, 
Plovdiv, Polygraphia, 1998, ISBN 954-9529-23-1 

             Chapter 
„Diseases of the Gastrointestinal Tract, Hepatobiliary System and The Pancreas – Iv. 
Stanchev” – translated in Einglish by  Е. Cholakova 

 
2. “Clinics and Therapy of Internal Diseases – Nephrology, Endocrinology, Gastroenetrology –

Dimitrakov and Auth., 2006 
3. Manual of tests in Gastroenterology 

Authors of the Program: Ass. Prof. Vl. Andonov; E. Cholakova 
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