
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ 
Катедра по очни болести 

 
КОНСПЕКТ 

 
ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ  
ЗА СТУДЕНТИ-ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 
1.Анатомия на външната обвивка на очната ябълка - роговица, склера. 
2.Анатомия на увеята. 
3.Анатомия на ретина. 
4.Зрителни пътища. 
5.Видове рефракции. Акомодация. 
6.Анатомия на клепачите. 
7.Анатомия на слъзния апарат - слъзна жлеза, слъзни пътища. 
8.Анатомия на орбита. 
9.Кръвоснабдяване и инервация на орбита. 
10.Светлоусещане. Адаптация. Хемералопия. 
11.Цветоусещане. Методи за изследване. Нарушения. 
12.Изследване на зрителната острота. Формула на Дондерс. 
13.Зрително поле - определение. Методи за изследване - периметрия, 
нарушения в зрителното поле. 
14.Фокално осветление, просветление 
15.Офталмоскопия. 
16.Остри и хронични възпалителни заболявания на орбитата. 
17.Заболявания на орбитата - травми, тумори, паразитози. 
18.Възпалителни заболявания на клепачната кожа. 
19.Възпалителни заболявания на мигления ръб. 
20.Конюнктивити - остри, хронични. 
21.Дакриоцистит - видове, клиника, лечение. 
22.Негнойни кератити - етиология, клиника, лечение. 
23.Гнойни кератити - етиология, клиника, лечение. 
24.Иридоциклит - етиологични фактори, клиника, лечение. 
25.Хориоретинити - етиологични фактори, клиника, лечение. 
26.Старческа катаракта - клиника, лечение. 
27.Закритоъгълна и откритоъгълна глаукома - клиника, лечение. 
28.Спешна помощ в офталмологията при травми /тъпи и перфоративни/ на 
окото и придатъците. 
29.Спешна помощ в офталмологията при изгаряне на окото и придатъците 
му. 
30.Спешна помощ в офталмологията - остър глаукомен пристъп, остра 
съдова непроходимост на а.centralis retinae, оклузия на v.centralis retinae. 
31.Възпалителни заболявания на увеята и орбитата от зъбен произход. 
32.Анатомични, съдови и нервно-рефлекторни връзки между зъбите и окото 
с придатъците му. 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ 
Катедра по очни болести 

 
КОНСПЕКТ 

 
ЗА ПРАКТИЧЕН ИЗПИТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ  

ЗА СТУДЕНТИ-ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
 
 
1. Излагане на конюнктива 
2. Изстискване на слъзна торбичка 
3. Каналчева и носна проба 
4. Флуоресцеинова проба 
5. Изследване чувствителността на роговицата 
6. Фокално осветление 
7. Просветление 
8. Офталмоскопия /начин и изпълнение/ 
9.Изследване на визус.Изследване на проекция и перцепция на светлина 
10.Контролен способ за изследване на зрително поле 
11.Палпаторен способ за изследване на вътреочното налягане 
12.Поставяне капки 
13.Поставяне мази 
14.Превръзки 
15.Промивка 
16.Съгреваещ компрес 
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