
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

 

Наименование на дисциплината: 

„Ендокринология и болести на обмяната” 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна 

Ниво на обучение: 

Магистър /М/ 

 

Форми на обучение: 

Лекции, практически упражнения, самоподготовка 

 

Продължителност на обучение: 

Цикъл от 10 седмици през 5 курс ІХ/Х-ти семестър (3 потока) 
 
Хорариум: 

20 часа лекции, 50 часа упражнения - за 1 цикъл  

 

Помощни средства за преподаване: 

Практическа работа с пациенти при леглото на болния (анамнеза, клиничен статус, 

диагностичен и терапевтичен план, методи на изследване, тълкуване на биохимични, 

хормонални, имунологични и пр. тестове и образни изследвания, извеждане на визитация); 

мултимедийни презентации – теоретични постановки и клинични случаи; дискусии; 

решаване на казуси. 
 
 
Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тестове 

 

Формиране на оценката: 

Формира се средна оценка за всеки цикъл 

 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в практическите упражнения (текуща оценка), изходящ тест 

 

Семестриален изпит: 

Да, след Х семестър /входящ тест, практически и устен изпит/ 

Държавен изпит: 

Да / практически и устен изпит/ 

 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Ендокринология” 

 

Катедра: 

Ендокринология  
 



АНОТАЦИЯ 

 

ЦЕЛТА на обучението по ендокринология и болести на обмяната е да осигури: 

 

1. Разбиране на предмета на ендокринологията като медицинска специалност, която 

изучава ендокринната система, обединяваща жлезите с вътрешна секреция в човешкия 

организъм и нарушенията, свързани с тях. 

2. Разбиране същността и характеристиката на произвежданите в човешкия организъм 

хормони като вещества, секретирани от специфични клетки, които пренасяни по кръвен 

път или образувани локално оказват своите високо специфични ефекти в съответни 

прицелни клетки и тъкани. 

3. Познания върху основни ендокринни нарушения и заболявания както следва: 

хипоталамо-хипофизна система – характеристика, регулация; хипоталамични и 

хипофизни хормони, принцип на обратна връзка в ендокринологията; хипоталамични 

синдроми, генерализиран хипоталамичен синдром; заболявания на аденохипофизата - 

хормононескеретиращи аденоми, пролактином, акромегалия и гигантизъм, болест на 

Cushing; хипопитуитаризъм – характеристика, синдром на Sheehan; заболявания на 

неврохипофизата – безвкусен диабет, синдром на несъответна секреция на АДХ; 

заболявания на щитовидната жлеза – ендемична и спорадична гуша, хипотиреоидизъм, 

хипертиреоидизъм и тиреотоксикоза, тиреоидити, карцином на щитовидната жлеза; 

заболявания на паращитовидните жлези и костно-минералния обмен – маркери на 

костната обмяна, хипопаратиреоидизъм, хиперпаратиреоидизъм, остеопороза; 

заболявания на надбъбречната кора – първична надбъбречнокорова недостатъчност 

(болест на Addison), хиперфункция на надбъбречната кора - синдром на Cushing, 

хипералдостеронизъм, вродена надбъбречнокорова хиперплазия; хормонална продукция 

и заболявания на надбъбречната медула – феохромоцитом; ендокринна функция на 

тестиси и яйчници, гонадни заболявания – хипогонадизъм, хипергонадизъм; автоимунни 

полигландуларни синдроми; множествена ендокринна неоплазия; нарушения във 

въглехидратния метаболизъм и заболявания на ендокринния панкреас - захарен диабет и 

предиабетни състояния, инсулином, хипогликемии; остри усложнения на захарния 

диабет – диабетна кетоацидоза, хиперосмоларна некетогенна кома, хипогликемия; късни 

съдово-дегенеративни усложнения на захарния диабет - диабетна микроангиопатия 

(диабетна ретинопатия, диабетна нефропатия), диабетна макроангиопатия, диабетна 

невропатия, диабетно стъпало; нарушения в липидния метаболизъм; затлъстяване, 

метаболитен синдром.  

4. Познания върху съвременните методи за хормонална и образна диагностика на 

ендокринните нарушения и заболявания.  

5. Познания върху съвременни и иновативни методи на лечение на основните ендокринни 

нарушения и заболявания. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Придобиване на теоретични познания върху етиологията, патогенезата, клиничната 

картина, диагнозата, диференциалната диагноза, лечението, проследяването и прогнозата 

на основни ендокринни заболявания. 



2. Придобиване на практически умения за снемане на анамнеза и физикален ендокринен 

статус, оформяне на специфични симптомокомплекси и синдроми, съставяне на 

диференциално-диагностичен план, интерпретиране на образни и хормонални 

изследвания/тестове, изграждане на терапевтичен подход при ендокринно болен. 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и умения: 

- да познават механизмите на действие на хормоните и последиците от отклоненията в 

нивата им; 

- да познават епидемиологията, етиологията, патогенезата и клиничната картина на 

основни ендокринни нарушения и заболявания; 

- да познават основните принципи на хормоналната диагностика; 

- да познават визуализиращите методи за морфологична оценка на жлезите с вътрешна 

секреция; 

- да познават и прилагат съвременните методи и средства за профилактика и лечение на 

ендокринните нарушения и заболявания. 

 

 

 

Академичният състав на катедрата осъществява цялостното обучение по ендокринология 

и болести на обмяната на: 

• студенти по медицина V курс; 

• студенти по фармация …. курс; 

• стажант-лекари; 

• специализиращи ендокринология и болести на обмяната; 

• специализиращи вътрешни болести модул ендокринология и болести на обмяната; 

• специализиращи обща медицина модул ендокринология и болести на обмяната. 



 


