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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

Наименование на дисциплината: 
„Професионални болести” 
 
Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна 
 
Ниво на обучение: 
Магистър /М/ 
 
Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 
 
Продължителност на обучение: 
Един семестър 
 

Хорариум: 
15 часа лекции, 15 часа упражнения 
 
Помощни средства за преподаване: 
Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрация на клинични случаи и 
диагностични методи и средства, интерпретация на клинични данни и параклинични 
изследвания при различни нозологични единици и групи, решаване на практически 
задачи, изучаване на ситуации, клинична практика, изработване на профилактични 
програми, изработване на реферат.  
 
Форми на оценяване: 
Текущо оценяване,  решаване на тестове, изработване на реферат. 
 
Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за семестъра. 
 
Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове, изработване на реферат. 
 
Семестриален изпит: 
Дисциплината завършва с текуща оценка. 
 
Държавен изпит: 
Не. 
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Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от Секция „Професионални заболявания”. 
 
Катедра: 
Втора катедра по вътрешни болести 

 

АНОТАЦИЯ  

Дисциплината „Професионални болести” дава възможност за придобиване на знания и 
умения за диагностика, клинични прояви, лечение, експертиза, регламентиране и 
профилактика на професионални заболявания, обусловени от рискови фактори на 
работната среда и трудовия процес: физични, химични, биологични, биомеханични, 
биологични, прах, аерозоли, газове, дим и пари, като се акцентира върху денталните 
увреждания, диагностицирането и лечението им и тяхната профилактика. 
 
 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 
Придобиване и усвояване на знания относно: 
- нормативните документи, свързани с професионалните болести, и умения да си 

служат с тях; 
- най-често срещаните професионално обусловени болести и трудови злополуки, 

както и свързаните с труда заболявания; 
- най-често срещаните професионално обусловени интоксикации с характерните за 

тях стоматологични стигми и манифестации; 
- принципите на експертиза за тези увреждания; 
- прилагане на всички съвременни форми, методи и средства за първична 

(предотвратяване на възникването на професионално заболяване), вторична (ранно 
откриване на професионално заболяване) и третична (отстраняване на 
дълготрайните ефекти на професионалното заболяване и подобряване на 
прогнозата за пациента) профилактика като съвкупност от медицински и 
немедицински мероприятия за постигане на по-добро здраве и качество на живот 
чрез изолиране на рисковите фактори (преморбидна профилактика), 
предотвратяване на заболяванията и намаляване на техните последици. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

След приключване на обучението студентите трябва да:  
 
- познават нормативните документи, свързани с професионалните болести и 

умения да си служат с тях; 
- са усвоили професионални знания относно най-често срещаните професионални 

болести и трудови злополуки, както и върху свързаните с труда заболявания; 
- имат професионални знания за стоматологичните увреждания при професионални 

болести от различни производствени рискови фактори – химични, физични, 
биологични и пр. 
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- притежават знания относно принципите на профилактика и експертиза за тези 
увреждания. 

 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър ОбщоЛекции.Упражн.ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 

Професионални 
болести 

Х 30 15 15          1/1  

 
 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

 

V курс, Х семестър 

 

 
№  

 
Т Е М А ЧАСОВЕ 

 
Д А Т А 

 

1. Въведение в професионалната патология – определение, 
класификация, списък на професионалните болести. 
Основни принципи на диагностика, лечение, експертиза и 
медицинска профилактика. Парапрофесионални 
заболявания. 

2 ч. 

 

2. Вибрационна болест – класификация, етиопатогенеза, 
клиника, лечение, експертиза и профилактика.                  2 ч. 

 

3. Пневмокониози – класификация, етиопатогенеза. Силикоза, 
силикатози – азбестоза, талкоза, каолиноза,  въглищна 
пневмокониоза - клиника, диагноза, диференциална 
диагноза, лечение, медицинска експертиза. 

2 ч. 

 

4. Професионални алергични заболявания. Професионална 
бронхиална астма. Бисиноза. Хиперсензитивен пневмонит. 
Етиопатогенеза, критерии за диагноза, диференциална 
диагноза, лечение, медицинска експертиза. 

2 ч. 

 

5. Професионални заболявания на нервната и мускулно-
скелетната система.                                           2 ч. 

 

6. Професионални интоксикации.    
3 ч. 
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7. Професионални неоплазми 
2 ч. 

 

                                                                                                            
                                                                                                     
                                                                                                             ОБЩО:   15 ч. 
 

 
ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 
 

V курс, Х семестър 

 
 
№  

 
Т Е М А ЧАСОВЕ 

 
Д А Т А 

 

1. Основи на професионалната патология. 
2 ч.  

2. 

 

 Вибрационна болест. 
2 ч. 

 

3. Професионални заболявания на нервната и мускулно-
скелетната система. 2 ч. 

 

4. Принципи и методи в диагностиката на 
професионалните заболявания от вибровъздействие и 
пренапрежение на ОДА. 

1 ч. 
 

5.  Пневмокониози.            
1 ч. 

 

6. Професионални бронхити.  

2 ч. 

 

7. Професионални алергични заболявания.                             
1 ч. 

 

8. Професионални интоксикации.                                            
2 ч. 

 

9. Професионални увреждания от пластмаси. 
2 ч. 
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               ОБЩО:   15 ч. 
 
 
 
 
 

 
 
Л Е К Ц И И –Т Е З И С И 
 
 
ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

 
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПАТОЛОГИЯ  
 

1. Определение, указано в Наредба за реда за съобщаване, регистриране, 
потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (ПМС № 
168 от 11.07.2008 г., обн. ДВ. бр. 65 от 22.07.2008 г.). 

 
2. Класификация на професионалните болести.  

 
3. Списък на професионалните болести (приложение към член единствен на ПМС 

№ 175 от 16.07.2008 г., обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.).  
 

4. Основни принципи на диагностика, лечение, експертиза.  
 

5. Парапрофесионални заболявания. 
 

6. Профилактика на професионалните болести и денталните увреждания. 
 

 
ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

 
ВИБРАЦИОННА БОЛЕСТ  
 

1. Класификация.  
 

2. Вибрационна болест от локално вибровъздействие. 
2.1. Етиопатогенеза.  
2.2. Клиника. 
2.3. Диагноза. 
2.4. Диференциална диагноза. 
2.5. Лечение. 
2.6. Експертиза.  
2.7. Профилактика. 
 

3. Вибрационна болест от общо вибрационно въздействие 
3.1. Етиопатогенеза. 
3.2. Клиника.  
3.3. Диагноза. 
3.4. Диференциална диагноза. 
3.5. Лечение. 
3.6. Експертиза.  
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3.7. Профилактика. 
 
 
 
 
 
 

 
ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
 
ПНЕВМОКОНИОЗИ  
 

1. Класификация на пневмокониозите. 
 
2. Силикоза – етиология,  патогенеза, клиника, диагноза, диференциална 

диагноза, лечение, медицинска експертиза, профилактика. 
 
3. Силикатози – азбестоза, талкоза, каолиноза: етиология,  патогенеза, 

клиника, диагноза, диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза, 
профилактика.   

 
4. Въглищна пневмокониоза – етиология,  патогенеза, клиника, диагноза, 

диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза, профилактика. 
 

 
 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.  
 

1. Класификация на професионалните алергични заболявания. 
 
2. Професионални алергични болести на белите дробове. 

2.1.Професионална бронхиална астма - етиопатогенеза, критерии за 
диагноза, диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза. 

2.2.Бисиноза - етиология, патогенеза, диагноза, диференциална диагноза, 
лечение, медицинска експертиза.  

2.3.Хиперсензитивен пневмонит - етиология, птогенеза, диагноза, 
диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза.  

 
3. Професионални алергични болести на горните дихателни пътища - етиология, 

патогенеза, диагноза, диференциална диагноза, лечение, медицинска 
експертиза.  

 
4. Професионални алергични болести на кожата: дерматит, екзема - етиология, 

птогенеза, диагноза, диференциална диагноза, лечение, медицинска 
експертиза.  

 
5. Професионални алергични болести на зрителния анализатор - етиология, 

птогенеза, диагноза, диференциална диагноза, лечение, медицинска 
експертиза.  

 



8 
 

6. Профилактика на професионалните алергични заболявания. 
 
 
 
 
 
 

 
ЛЕКЦИЯ  № 5 – 2 часа 
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА И МУСКУЛНО-
СКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА.     
                                       

1. Професионални болести на периферната нервна система: радикулити, 
мононевропатии, полиневропатии - етиология, птогенеза, диагноза, 
диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза.  

 
2. Професионални болести на централната нервна система: церебрастения, 

енцефалопатия – етиология, птогенеза, диагноза, диференциална диагноза, 
лечение, медицинска експертиза.  

 
3. Професионални болести на мускулно-скелетната система: тендозиома, 

епикондилит, периартрит, артроза, остеопороза - етиология, птогенеза, 
диагноза, диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза.  

 
4.  Профилактика напрофесионалните болести на нервната и мускулнво-

скелетната система. 
 
 
 
ЛЕКЦИЯ № 6 – 3 часа 
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ ОТ ТЕЖКИ МЕТАЛИ, ОРГАНИЧНИ 
РАЗТВОРИТЕЛИ, КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ, ПЛАСТМАСИ, ДРАЗНЕЩИ ГАЗОВЕ.    
 

1. Професионални отравяния с олово /хроничен сатурнизъм/, живак 
/меркуриализъм/, манган, кадмий  

1.1. етиопатогенеза,  
1.2. клиника,  
1.3. диагностика,  
1.4. лечение  
1.5. медицинска експертиза и профилактика 

2. Професионални отравяния с органични разтворители - бензен и производните му 
/ксилен, стирен, толуен/, нитро- и амино-производни на бензена 

2.1.  етиопатогенеза  
2.2. клиника  
2.3. диагностика  
2.4. лечение  
2.5. медицинска експертиза и профилактика 

3. Професионални увреждания от киселини и основи 
4. Професионални отравяния с мономери на синтетични смоли и пластмаси 
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4.1. класификация на полимерите,  
4.2.  етиопатогенеза,  
4.3.  клиника,  
4.4.  диагностика,  
4.5.  лечение и медицинска експертиза. 

5. Професионални увреждания от дразнещи пари и газове: 
5.1. етиопатогенеза,  
5.2. клиника,  
5.3. диагностика,  
5.4. лечение,  
5.5. медицинска експертиза и профилактика. 
 

 
ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ НЕОПЛАЗМИ 
 

1. Етиопатогенеза. 
 
2. Клинична картина. 

 
3. Диагноза. Критерии за професионална диагноза. 

 
4. Диференциална диагноза. 

 
5. Експертиза.  

 
6. Профилактика. 

 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 
 
 
УПРАЖНЕНИЕ № 1 –2 часа 

  
ОСНОВИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПАТОЛОГИЯ - УВОДНО УПРАЖНЕНИЕ 
 

1. Определение за професионална болест, класификации 
 
2. Запознаване на студентите с основните нормативни документи в 

профпатологията: 
- административна процедура за регламентиране на професионална болест; 
- трудова злополука, разлики между професионална болест и трудова 

злополука; 
- специфични юридически последици при потвърждаване на професионална 

болест; 
- Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и 

отчитане на професионалните болести; 
- Списък на професионалните болести. 
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3. Критерии за диагностика и оценка  на професионалните болести. 
 
 
 
 
 
 
УПРАЖНЕНИЕ № 2– 2 часа 
 
ВИБРАЦИОННА БОЛЕСТ 
 

1. Определение, рискови групи и фактори, клинична класификация, патогенеза. 
 
2. Клинична картина на вибрационната болест от локално вибровъздействие. 
 
3. Клинична картина на вибрационната болест от общо вибровъздействие. 
 
4. Критерии за диагноза, диференциална диагноза между двете форми на 

вибрационната болест и с други заболявания. 
 
5. Лечение, трудово-експертна оценка. 
 
6. Представяне и обсъждане на пациенти с вибрационна болест. 

 
 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА И МУСКУЛНО-
СКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА.       
                                     

1. Професионални болести на периферната нервна система: радикулити, 
мононевропатии, полиневропатии - етиология, патогенеза, диагноза, 
диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза.  
Вегетативна полиневропатия на горните крайници : 
- определение; 
- рискови групи и фактори; 
- патогенеза; 
- клинична класификация; 
- особености в клиничната картина и в протичане на заболяването; 
- диагностични критерии; 
- лечение, трудово-експертна оценка 
- представяне и обсъждане на клинични случаи. 
 

2. Професионални болести на централната нервна система: церебрастения, 
енцефалопатия – етиология, патогенеза, диагноза, диференциална диагноза, 
лечение, медицинска експертиза.  

 
3. Професионални болести на мускулно-скелетната система: тендомиоза, 

епикондилит, периартрит, артроза, остеопороза - етиология, патогенеза, 
диагноза, диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза.  
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4. Профилактика на професионалните болести на нервната и мускулно-скелетната 
система. 

 
 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 1 час 

 
ПРИНЦИПИ  И  МЕТОДИ  В  ДИАГНОСТИКАТА НА  ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ВИБРОВЪЗДЕЙСТВИЕ И ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ НА 
МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНАТА И ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА 
 

 1. Най-често използвани в практиката методи за диагностика на професионални 
болести от вибровъздействие и пренапрежение наопорно-двигателния апарат и 
перифернонервната система. 

 
2. Образна диагностика – рентгенова и КТ, показания, информативност,  

диагностична стойност. 
 
3.  Доплер - диагностика, ангиография на съдовете на горни крайници. 
 
4.  Запознаване на студентите със следните методики : 

- студов провокационен тест на крайниците; 
- палестезиометрия; 
- реодермометрия; 
- алтернираща динамометрия; 
- капиляроскопия. 
Показания, техника на извършване на тестовете и пробите, интерпретация на 
резултатите при конкретни пациенти.   
 

 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 1 час 
ПНЕВМОКОНИОЗИ 
 

1. Определение, класификации. 
 
2. Патогенеза. 
 
3. Силикоза – определение, етиология, патогенеза, клинико-рентгено-

морфологична и класификация по ILO, клинична картина, особени форми на 
силикоза, критерии за диагноза, диференциална диагноза, лечение, трудово-
експертна оценка. 

 Представяне и обсъждане на клинични случаи. Демонстрация на образни 
белодробни изследвания при болни със силикоза. 

 
4. Силикатози – определение, класификация. 

а/ Азбест обусловени професионални увреждания – класификация. 
 Клинична картина, диагностика, диференциална диагноза, лечение и 

трудово-експертна оценка на белодробната азбестоза. 
 Азбестът като канцероген. 
б/ Талкоза 
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5. Въглищна пневмокониоза – определение, етиология, патогенеза, форми, 
клинична картина, диагноза, лечение, трудово-експертна оценка. 

 
 
 
УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 
ПРОФЕСИОНАЛНИ БРОНХИТИ 
 

1. Определение, етиология, патогенеза, класификации. 
 
2. Особености в клиничната картина и протичането на отделните форми. 
 
3. Основни критерии за оценка професионалния характер на хроничния 

бронхит. 
 
4. Диференциална диагноза, лечение, трудово-експертна оценка. 
 
5. Представяне и обсъждане на клинични случаи. 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 1 час 
ПРОФЕСИОНАЛНИ АЛЕРГИЧНИ  ЗАБОЛЯВАНИЯ 
 

1. Класификация на професионалните алергични заболявания. 
 
2. Професионална бронхиална астма : 

- дефиниция, етиология, патогенеза, класификация; 
- клинична картина; 
- основни критерии за диагностика и оценка професионалната етиология на 
астмата; 
- лечение, трудово-експертна оценка 
- представяне и обсъждане на клинични случаи с професионална бронхиална 
астма. 
 

3. Ринити – определение, етиология, патогенеза, класификация и форми по 
АRIA, клинична картина, критерии за диагностика и оценка 
професионалната етиология на ринита, принципи на лечение, 
фармакотерапия, специфична имунотерапия, трудово-експертна оценка. 
Представяне и обсъждане на клинични случаи. 

 
4. Конюнктивити. 
 
5. Контактен алергичен дерматит  - определение, етиология, патогенеза, 

клинична картина, критерии за диагностика, лечение и трудово-експертна 
оценка.  

 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТОКСИКАЦИИ. 
 

1. Запознаване на студентите с най-често срещаните в практиката 
професионални интоксикации, етиология, патогенеза, клинична картина, 
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органотропност, специфика на токсичното въздействие, принципи и 
критерии в диагностиката и трудово-експертната оценка на пациенти с 
професионални интоксикации, лечение : 
- оловно отравяне; 
 
 
- отравяне с живак / клиника на интоксикациите с органични и 

неорганични живачни съединения, професионален риск в 
стоматологичната практика/; 

- отравяне с кадмий; 
- отравяне с манган; 
- отравяния с арсен, мед, цинк,никел и хром / токсични ефекти, 

канцерогенен риск/ 
 

2. Рискът от професионални интоксикации с метали и металоиди в 
стоматологичната практика. 

 
3. Представяне и обсъждане на клинични случаи.  

 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 
ПРОФЕСИОНАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ ОТ ПЛАСТМАСИ 

 
1. Определение, класификация. 
 
2. Най-често срещани в практиката интоксикации с пластмаси – специфика на 

токсично въздействие, клинична картина, диагностика, лечение, трудово-
експертна оценка, канцерогенен риск: 

- етилен 
- стирен 
- метилметакрилат 
- акрилонитрил 
- изоцианати 

 
  3.   Винилхлорид: 

-   особености на острото и хронично токсично въздействие, канцерогенен 
риск; 

-     винилхлоридна болест – клинична картина, диагностични критерии, 
лечение, трудово-експертна оценка. 

 
4.  Професионален риск в денталната медицина.  
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ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
 
 
 

1. Хигиена и професионални заболявания, П/р проф. Вл. Бояджиев, С., МФ, 1981. 

2. Остри отравяния, П/р доц. С. Андонова, Пловдив, Райкови, 2002г. 

3. Професионални болести, П/р доц. А. Савов, С., Рал и Колобър, 2003г. 

4. Професионални болести, П/р доц. В. Костова и доц. В. Петкова, С., Рал и 

Колобър, 2007. 

 

 

 ТЕМИ ЗА РЕФЕРАТИ 

 

1. Професионални дентални увреждания при интоксикация с олово.  
 
2. Дентални увреждания при професионална интоксикация с живак. 

 
3. Дентални увреждания при професионална интоксикации с манган и кадмий. 

 
4. Дентални увреждания при професионални интоксикации с органични 

разтгворители. 
 

5. Дентални увреждания при професионални интоксикации с киселини и основи. 
 

6. Дентални увреждания при професионално въздействие на физични рискови 
фактори на работната среда и трудовия процес. 

 
7. Професионални алергични дентални увреждания. 

 
8. Профилактика на професионално обусловените дентални увреждания – роля на 

оралната хигиена, профилактичното хранене. 
 

9. Оценка и прогноза на риска от професионално обусловени орални заболявания, 
рисков профил. 
 

10. Профилактични програми за недопускане проявяването на дентални 
увреждания с професионален характер или дентални увреждания, свързани с 
труда - видове, цели, организация и контрол. 
 

11. Промоция на оралното здраве при въздействие на рискови фактори на работната 
среда - цел, методи за въздействие  върху индивида, роля на обществото. 
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КОНСПЕКТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ 
 

 
1. Професионални болести – определение, класификация, списък на 

професионалните болести, нрмативна уредба.  

2. Професионална болест и трудова злополука. Определение, сходство и 

диференциране. 

3. Пневмокониози – класификация.  

4. Силикоза – клиника, диагностика, медицинска експертиза и профилактика. 

5. Силикатози: азбестоза, талкоза, каолиноза - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 

6. Въглищна пневмокониоза - етиология, клиника, диагностика, медицинска 

експертиза. 

7. Професионални бронхити – класификация, етиология, клиника, диагностика, 

критерии за професионална диагноза, медицинска експертиза и профилактика. 

8. Професионална бронхиална астма. Етиология, клиника, диагностика, критерии за 

професионална диагноза, медицинска експертиза и профилактика. 

9. Професионални отравяния с дразнещи газове (флуороводород, амоняк, хлор, 

сероводород, серен диоксид). Етиология, клиника, диагностика, медицинска 

експертиза и профилактика. 

10. Професионални отравяния с азотни оксиди - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 

11. Професионални отравяния с въглероден оксид - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 

12. Професионални отравяния с неорганични и органични (тетраетилолово) 

съединения на оловото - етиология, клиника, диагностика, медицинска 

експертиза и профилактика. 

13. Професионални отравяния с живак - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 

14. Професионални отравяния с манган - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 
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15. Професионални отравяния с кадмий - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 

16. Професионални отравяния с арсен - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 

 

 

17. Професионални отравяния с хром и никел - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 

18. Професионални отравяния с органични разтворители: бензен и производните му 

(ксилен, стирен, толуен) - етиология, клиника, диагностика, медицинска 

експертиза. 

19. Професионални отравяния със серовъглерод - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 

20. Професионални отравяния с мономери на синтетични смоли и пластмаси - 

етиология, клиника, диагностика, медицинска експертиза и профилактика. 

21. Професионални отравяния с пестициди - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 

22. Болести от пренапрежение и микротравма на горните крайници - клиника, 

диагностика, медицинска експертиза и профилактика. 

23. Болести от пренапрежение и микротравма на гръбнака - клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 

24. Професионални радикулопатии и полиневропатии - етиология, клиника, 

диагностика, диференциална диагноза, медицинска експертиза и профилактика. 

25. Професионална дистална автономна невропатия на горните крайници - 

етиология, клиника, медицинска експертиза и профилактика. 

26. Вибрационна болест от локално вибровъздействие - клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 

27. Вибрационна болест от общо вибровъздействие -  клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 

28. Професионални увреждания на слуха - етиология, клиника, диагностика, 

критерии за професионална диагноза, медицинска експертиза и профилактика. 

Увреждания от инфразвук и ултразвук. 

29. Професионални очни болести - етиология, клиника, диагностика, критерии за 

професионална диагноза, медицинска експертиза и профилактика. 
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30. Професионални кожни болести - етиология, клиника, диагностика, критерии за 

професионална диагноза, медицинска експертиза и профилактика. 

31. Професионални онкологични болести - етиология, клиника, диагностика, 

критерии за професионална диагноза,  медицинска експертиза и профилактика. 

32. Професионални болести от биологични фактори - етиология, клиника, критерии 

за професионална диагноза, медицинска експертиза и профилактика. 

 

 

 

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА  

Тема № 1  
 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПАТОЛОГИЯ  
 

1. Какво е определението на професионална болест съгласно Наредбата за реда за 
съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на 
професионалните болести (ПМС № 168 от 11.07.2008 г., обн. ДВ. бр. 65 от 
22.07.2008 г.). 

 
2. Защо има специална правна уредба по професионални болести? 
 
3. На какъв принцип е изграден Списъкът на професионалните болести (приложение 

към член единствен на ПМС № 175 от 16.07.2008 г., обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 
г.).  

 
4. Какви видове заболявания има според класификацията на професионалните 

болести? 
 
5. Какво означава специфично професионално заболяване? 
 
6. Какво означава условно професионално заболяване? 
 
7. Какво означава парапрофесионална болест или болест, свързана с труда? 
 
8. Какви са основните принципи за диагностика, лечение, експертиза на 

професионалните болести? 
 
9. Какви са основните принципи в профилактиката на професионалните болести и 

денталните увреждания. 
 

10. Каква е целта на денталната  профилактика? 
 

 
 

Тема № 2  
 

ВИБРАЦИОННА БОЛЕСТ  
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1. Каква е класификацията на вибрационната болест? 

2. Кои са рисковите професии, експонирани на локално вибрационно въздействие? 

3. Кои са основните патогенетични механизми на увреждане от локални вибрации? 

4. Какви са основните клинични прояви при вибрационна болест, обусловена от 

локални вибрации? 

5. Как се доказва наличието на вибрационна болест от локално вибровъздействие? 

6. Кои са основните професии, експонирани на общи вибрации в условията на 

труда? 

7. Какви са основните синдроми, които изграждат клиничната картина на 

вибрационната болест от общи вибрации? 

8. Какви диагностични методи допринасят за доказване на вибрационна болест? 

9. Какви са критериите за диагностициране на вибрационна болест от локални и от 

общи вибрации? 

10. Какви са денталните увреждания при въздействие на вибрации? 

 
 

 
Тема № 3  
ПНЕВМОКОНИОЗИ  
 

1. Какво е определението за пневмокониоза? 

2. Кои са видовете пневмокониози? 

3. От какво се предизвиква силикоза? 

4. Какви са основните клинични прояви и методи за доказване на силикоза? 

5. Какво е определението за силикатоза? 

6. Кои са най-често срещаните видове силикатози? 

7. Какви са основните диагностични принципи? 

8. Какво е характерно за въглищната пневмокониоза? 

9. Кои са основните елементи на медицинската експертиза при пневмокониозите? 

10. Каква е профилактиката на пневмокониозите? 

 
 

Тема № 4  
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.  
 

1. Кои заболявания са включени в класификацията на професионалните алергични 
заболявания? 
 

2. Кои са основните клинични прояви на бронхиалната астма и какви са критериите 
за професионална диагноза? 
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3. Кои са основните алергични болести на горните дихателни пътища? 

 
4. Дайте примери за професионални алергични болести на очния анализатор. 

 
5. Кои кожни болести могат да бъдат професионално обусловени? 

 
6. Какви са мерките за профилактика на професионалните алергични заболявания? 

 
 

Тема  № 5 
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА И МУСКУЛНО-
СКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА.                                           

1. Кои са основните професионални болести на периферната нервна система? 

2. Какви рискови фактори на работната среда предизвикват професионални 

болести на периферната нервна система? 

3. Какви са основните принципи за професионална диагностика на болестите от 

пренапрежение и микротравматизация на мускулно-скелетната и периферната 

нервна система? 

4. Какви са основните етиологични фактори в работната среда, които предизвикват 

професионални увреждания на централната нервна система? 

5. Кои са най-често срещаните болести на мускулно-скелетната система с 

професионален характер? 

6. Кои са основните професионални рискови фактори, които предизвикват 

увреждания на мускулно-скелетната система? 

7. Кои са основните принципи за професионална диагноза на болестите на 

мускулно-скелетната система? 

8. Кои са основните профилактични мероприятия за предотвратяване проявяването 

на болести на нервната и мускулно-скелетната система с професионален 

характер? 

9. Каква е вторичната и третичната профилактика при тази патология? 

 
 
Тема № 6  
ПРОФЕСИОНАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ ОТ ТЕЖКИ МЕТАЛИ, ОРГАНИЧНИ 
РАЗТВОРИТЕЛИ, КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ, ПЛАСТМАСИ, ДРАЗНЕЩИ ГАЗОВЕ.    
 

1. Кои са основните синдроми при професионална интоксикация с олово? 

2. Кои са лабораторните изследвания, които допринасят за диагностициране на 

оловна интоксикация? 
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3. Какви са основните клинични синдроми при професионална интоксикация с 

живак? 

4. Как се диагностицира живачна интоксикация? 

5. Какви са основните клинични прояви при отравяне с манган и кадмий? 

6. Какви са денталните увреждания при отравяне с тежки метали? 

7. С какво се характеризират професионалните отравяния с органични 

разтворители - бензен и производните му /ксилен, стирен, толуен/, нитро- и 

амино-производни на бензена? 

6. Какви са професионалните увреждания от киселини и основи? 

7. Какво предизвкват професионалните отравяния с мономери на синтетични 

смоли и пластмаси? 

8. Какви са денталните увреждание при експозиция на професионални химични 

вещества? 

9. Какви са професионалните увреждания от дразнещи пари и газове? 

 

 
Тема № 7  
ПРОФЕСИОНАЛНИ НЕОПЛАЗМИ 
 

1. Кои са основните професионални рискови фактори, които са с доказан 

канцерогенен ефект? 

2. Какво предизвикват професионалните канцерогани? 

3. Как се доказва професионален характер на неопластичните заболявания? 

4. Каква е профилактиката на професионалните неоплазми? 

5. Какво е характерно за експертизата на професионалните неоплазми?             

 

 

 

                                        

 

Съставители: 

Доц. д-р Зл.Стойнева, д.м., МУ – гр. Пловдив 

Д-р Светлан Дерменджиев, д.м., МУ – гр. Пловдив 

 

Ръководител Втора катедра по Вътрешни болести: 

Доц. д-р Владимир Андонов, дм 

 



21 
 

 


