
Теоретичен курс по вътрешни болести за специализанти  
по 

Медицинска онкология 
 

Гастроентерология — 2 дни (23-24.01.2023 г.) — доц. д-р В. Джурков, дм 
1. Клинично-лабораторни диагностични методи в хепато-гастроентерологията 
2. Ендоскопия на горен и долен ГИТ и ERCP — показания, принципи 
З. Общи симптоми и синдроми в гастроентерологията 
4. Язвена болест. Рак на стомах 
5. Колоректален карцином 
6. Остър и хроничен панкреатит. Рак на панкреаса. Ендокринна панкреасна недостатъчност 

7. Чернодробна цироза. Усложнения на чернодробната цироза. 
8. Тумори на черния дроб — чернодробни метастази и ПЧР 

 
Клинична хематология — З дни (25-27.01.2023 г.) — проф. д-р Ж. Грудева, дм 
1. Желязодефицитни и мегалобластни анемии 
2. Хемолитични анемии 
З. Диференциална диагноза на лимфаденомегалия 
4. Диференциална дигноза на спленомегалия 
5. Ходжкинови и неходжкинови лимфоми 
6. Хронична лимфоцитна левкемия 
7. Миеломна болест 
8. Остри левкемии 
9. Миелодиспластичен синдром 
10. Хеморагични диатези 

 
Ревматология — 1 ден (30.01.2023 г.) — доц. д-р М, Генева, дм 
1. Ревматоиден артрит 
2. Системен лупус еритематозус 
З. Васкулити 
4. Реактивни артрити 
 
Клинична алергология — 1 ден (31.01.2023 г.) — доц. д-р С. Дерменджиев, дмн 
1. Медикаментозна алергия — клиника, диагноза, профилактика. Спешни състояния. 
2. Анафилактичен шок причини, профилактика. Наследствен ангиоедем разпознаване и 
поведение 
 
Нефрология — 2 дни (01-02.02.2023 г.) — доц. д-р Д. Николов, дм 
1. Нарушения на водно-електролитното и киселинно-алкално равновесие  
2. Остри и хронични гломерулонефрити 
З. Остри и хронични пиелонефрити 
4. Бъбречно-каменна болест 
5. Остра бъбречна недостатъчност 
6. Хронична бъбречна недостатъчност — консервативно лечение 

 



Спешна медицина — 1 ден (03.02.2023 г.) — д-р К. Атлиев, дм 
1. Диагностика и спешно лечение на остра сърдечно-съдова недостатьчност и шок 
2. Диагностика и спешно лечение на остра дихателна недостатъчност 
З. Диагностика и спешно лечение на отравяния 
4. Кардиопулмонална ресусцитация 

 
Мястото и начинът на провеждане ще бъдат съобщени допълнително до 10 дни преди 

започване на теоретичната подготовка. 
 

Изготвил: Проф. д-р Жанет Глудева-Попова, дм 

Ръководител Катедра по клинична онкология 


