
 

ПРОГРАМА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ 

ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА V КУРС МОДУЛ ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 

 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 1 /2 ч./: Въведение в ендокринологията. Изследване на 

ендокринно болен. Изследване на хипоталамо-хипофизна система. Принципи на 

хормонална диагностика. Тумори на хипоталамо-хипофизната система - общи данни. 

 

          УПРАЖНЕНИЕ № 2 /3 ч./: Хипоталамични синдроми. Мъжки и женски 

хипогонадизъм - първична и централна форми. Насоки за диагноза и лечение. 

 

          УПРАЖНЕНИЕ № 3 /2 ч./: Акромегалия. Пролактином и хиперпролактинемии. 

 
          УПРАЖНЕНИЕ № 4 /3 ч./: Хипопитуитаризъм. Синдром на Шихан. 

 
        УПРАЖНЕНИЕ № 5 /2 ч./: Безвкусен диабет. Диагноза на водно-електролитните 

нарушения. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 6 /3 ч./: Хиперглюкокортицизъм – клинична картина. 

Принципи на диференциална диагноза на АКТХ – зависима и АКТХ независима форма 

(дексаметазон супресивен тест). Лечение. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 7 /2 ч./: Ендокринни хипертонии. Феохромоцитом. 

Минералкортикоидна хипертония (Синдром на Кон). 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 8 /3 ч./: Вродена надбъбречнокорова хиперплазия. Първичен 

хроничен хипокортицизъм (Болест на Адисон). 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 9 /2 ч./: Захарен диабет – класификация, диагноза, 

характеристика на основните типове. Преддиабетни състояния. Метаболитен синдром. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 10 /3 ч./: Захарен диабет – остри метаболитни усложнения. 

Хипогликемия. Диабетна кетоацидоза. Хиперосмоларна некетогенна кома. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 11 /2 ч./: Захарен диабет – късни съдово-дегенеративни 

усложнения. Профилактика и лечение. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 /3 ч./: Захарен диабет – обучение на болните от захарен 

диабет. Лечение с диета и физическа активност. Перорални антидиабетни препарати.



           УПРАЖНЕНИЕ № 13 /2 ч./: Захарен диабет – лечение с инсулин. Видове 

инсулинови препарати. Инсулинови режими. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 14 /3 ч./: Изследване на щитовидна жлеза - клинични, 

функционални, образни и морфологични изследвания. Имунни тестове. Ендемична и 

спорадична гуша. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 15 /2 ч./: Тиреотоксикоза – клинична картина. Класификация 

- (Базедова болест, нодозна базедовифицирана струма, токсичен аденом и др.). 

Диференциална диагноза. Лечение на тиреотоксикозата. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 16 /3 ч./: Тиреоидити. Рак на щитовидната жлеза. Принципи 

на поведение при нодозни гуши. 

            УПРАЖНЕНИЕ № 17 /2 ч./: Хипотиреоидизъм – класификация, клинична 

картина, диференциална диагноза, лечение. 

 

           УПРАЖНЕНИЕ № 18 /3 ч./: Хипопаратиреоидизъм. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 /2 ч./: Хиперпаратиреоидизъм. Остеопороза – 

характеристика, класификация, диагноза, диференциална диагноза. 

 

           УПРАЖНЕНИЕ № 20 /3 ч./: Автоимунни полигландуларни синдроми. 

Множествена ендокринна неоплазия. Тест (колоквиум). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2021 г.                                           Р-л на Катедра по Ендокринология:…………………. 

гр. Пловдив                                                                                            /проф. д-р М. Орбецова/ 

 


