
КОНСПЕКТ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА 

 

1. Организация на първичната медицинска помощ и роля на общопрактикуващия 

лекар. 

2. Компетенции на общопрактикуващия лекар. 

3. Управление в общата практика. 

4. Семейството като пациент в общата практика.  

5. Пътят на пациента в здравната система. 

6. Работа в екип в общата практика. 

7. Особености на консултирането в условията на първичната медицинска помощ.  

8. Пациент-центрираност и био-психо-социален подход. 

9. Вземане на решение в общата практика. 

10. Цели и съдържание на основните области на превантивната медицина в първичната 

медицинска помощ. 

11. Скринингови програми в общата медицинска практика. 

12. Дейности на общопрактикуващия лекар при работа с деца. 

13. Ролята на ОПЛ за ваксинопрофилактиката. 

14. Дейности на общопрактикуващите лекари при проследяване на бременност.  

15. Семейно планиране в общата практика. 

16. Модели на управление на хронични заболявания в общата практика. 

17. Рискови фактори за социално-значими заболявания и дейности на 

общопрактикуващия лекар по управлението им.  

18. Поведенчески модели при здравни проблеми и необходимост от промяна в стила на 

живот. 

19. Роля на общопрактикуващия лекар при грижата за пациенти с хронични 

заболявания.  

20. Сътрудничество лекар-пациент в извънболничната помощ.  

21. Диспансерно наблюдение на пациенти с ендокринни заболявания в общата 

практика. 

22. Диспансерно наблюдение на пациенти с сърдечно-съдови заболявания в общата 

практика. 

23. Гериатрични пациенти в общата практика - специфика, проблеми, функционални и 

клинични оценки.  

24. Роля на общопрактикуващия лекар при грижи за гериатрични пациенти. 

25. Роля на ОПЛ при грижи за полиморбидни пациенти. 

26. Полиморбидност и полипрагмазия.  

27. Палиативни грижи в общата практика - съвременни концепции и организация. 

28. Роля на общопрактикуващия лекар при обслужване на  палиативни пациенти. 

29. Диференциална диагноза на гръдна болка със сърдечен произход, в условията на 

първичната медицинска помощ. 

30. Диференциална диагноза на гръдна болка, извън тази със сърдечен произход, в 

условията на първичната медицинска помощ в условията на първичната медицинска 

помощ. 

31. Диференциално-диагностичен подход при кашлица в първичната медицинска 

практика. 



32. Диференциално- диагностичен подход при задух в първичната медицинска 

практика. 

33. Диференциално-диагностичен подход при кръвохрак в първичната медицинска 

практика. 

34. Болка – определение, видове и лечение.  

35. Соматични и психологични аспекти на болката.  

36. Диференциална диагноза на болка в кръста. 

37. Подход на общопрактикуващия лекар при ставни болки. 

38. Диференциална диагноза на главоболие. 

39. Мозъчно-съдови инциденти и деменция.  

40. Диференциална диагноза при гърчове и загуба на съзнанието. 

41. Диференциална диагноза на неясни температурни състояния. 

42. Диференциална диагноза на обриви по кожата. 

43. Подход на общопрактикуващия лекар при адинамичен и консумативен синдром. 

44. Психосоматични нарушения. 

45. Депресия и тревожност в общата практика. 

46. Диференциална диагноза на коремна болка. 

47. Диференциално-диагностичен подход при горен и долен диспептичен синдром в 

общата практика. 

48. Диференциална диагноза на отоци. 

49. Диференциална диагноза на симптоми на долните пикочни пътища. 

50. Социални аспекти на боледуването. 

51. Диференциално-диагностичен подход при оталгия и намален слух в общата 

практика. 

52. Диференциално-диагностичен подход при „червено“ и „бяло“ око. 

53. Основни манипулации в общата практика. 

54. Спешни състояния в общата практика. 

55. Медицина базирана на доказателства с фокус върху общата практика.  

56. Синдром на професионалното изпепеляване – определение, значимост и начини за 

справяне в общата практика. 
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