
Теоретично обучение 2023г. 

12 – 16 юни 2023    Модул: Изследвания в Ревматологията 

1-ви ден 

1. Лабораторни методи за оценка на възпалението 

2. Имунологични изследвания 

3. Оценка на сърдечно-съдовия риск при пациенти с ревматични заболявания 

4. Анализ на ставна течност. Поляризационна микроскопия.  

 

2-ри ден  

1. Капиляроскопия на нокътна гънка – техника на изследване, нормална находка 

2. Роля на капиляроскопията за диференциране на първичен от вторичен феномен на Raynaud 

при ревматични заболявания.  

3. Капиляроскопска картина при прогресивна системна склероза 

4. Капиляроскопска картина при паранеопластични ревматични синдроми и други синдроми, 

свързани с периферна съдова исхемия  

 

3-ти ден 

1. Мускулоскелетна ехография – възможности и ограничения на методиката 

2. Ехография на колянна става в норма и патология 

3. Ехография на раменна става в норма и патология 

4. Ехография на тазобедрена става в норма и патология 

 

4-ти ден 

1. „Прагматично използване на ехографското изследване при различни заболявания в 

ежедневната ревматологична практика“. Възможности на мускулоскелетната ехография за 

оценка активността при възпалителни ставни заболявания 

2. Конвенционална рентгенография при възпалителни ставни заболявания /ревматоиден артрит, 

псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит/ - роля в диагнозата, диференциалната диагноза и 

проследяването 



3. Компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс – роля за оценка на опорно-двигателен 

апарат 

4. Остеодензитометрия 

 

5-ти ден 

1. Нестероидни противовъзпалителни средства 

2. Глюкокортикостероиди 

3. Конвенционални болесто-модифициращи средства 

4. Биологични болестомодифициращи средства 

5. Тест и теоретично изпитване   

 

11– 15 декември 2023   Модул: Изследване на горен и долен крайник 

1-ви ден 

1. Комплексен регионален болков синдром 

2. Фибромиалгия 

3. Хипермобилен синдром 

4. Мекотъканен ревматизъм в областта на горен крайник (рамо) 

 

2-ри ден  

1.Мекотъканен ревматизъм в областта на горен крайник (китка, лакът, ръка) 

2. Мекотъканен ревматизъм в областта на долен крайник (коляно) 

3. Диференциална диагноза на патологията в областта на тазобедрена става 

4. Диференциална диагноза на патологията в областта на глезенна става 

 

3-ти ден 

1. Практически упражнения с пациенти 

2. Демонстрация на Двуразмерна Ултрасонография 

3. Демонстрация на Доплерова Ултрасонография 



4. Демонстрация на Еластография 

 

4-ти ден 

1. МРИ на сакроилиачни стави и гръбнак при Спондилоартропатии 

2. Тренировка на Симулатор за Артроцентеза под Ултразвуков контрол  

3. Демонстрация на Артроцентеза без и под Ултразвуков контрол при пациенти със синовити и 

вътреставен излив 

4. Демонстрация на периставни, околосухожилни и мекотъканни инфилтрации под УЗ контрол 

 

5-ти ден 

1. Капиляроскопия при СЛЕ и други колагенози 

2. Поляризационна микроскопия при Хондрокалциноза 

3. Изследване на вътреставна течност при ТБЦ, септичен артрит и възпалителни ставни 

заболявания 

4. Тест 

 

Допълнително всеки ден ще бъде изнасяна и теоретична лекция по следната програма: 

 

П Р О Г Р А М А  
за провеждане на теоретично обучение и колоквиуми по специалност „Ревматология” 

 

1. Структура, функции и механика на ставите. 

2. Основни симптоми и синдроми в Ревматологичната практика 

3. Функционално изследване на опорно-двигателния апарат 

 

 

4. Лабораторни и имунологични изследвания в Ревматологията  

 

 

5. Образни методи за диагностика в Ревматологията  

 

 

6. Нестероидни противовъзпалителни средства. JAKs инхибитори 

 

 

Д-р Костова 

Д-р Колев 

Д-р Коджаахмед 

Д-р Баталов 



7. Болестомодифициращи антиревматични средства (DMARDs) 

8. Имуносупресори и биологични средства. 

9. Глюкокортикоиди 

 

 

10. Локално лечение с кортикостероиди, изотопи, осмиева и 

хиалуронова киселина 

 

 

11. Медикаментозни средства, използвани за лечение и профилактика на 

остеопороза  

 

 

12. Ревматоиден артрит (РА) – етиология, патогенеза, 

патоморфология 

13. РА – клинична картина, лабораторни и инструментални 

изследвания 

14. РА – диагноза, диагностични критерии, диференциална диагноза, Болест на Щил при 

възрастни и синдром на Фелти 

15. Ревматоиден артрит – лечение 

 

 

16. Хроничен ювенилен артрит 

 

 

17. Анкилозиращ спондилит 

18. Псориатичен артрит 

 

 

19. Реактивни артрити 

20. Инфекциозни артрити 

 

 

21. Системен лупус еритематодес (СЛЕ) – етиология, патогенеза, 

автоантитела, патоморфология 

22. СЛЕ – клинична картина, лабораторни и инструментални 

изследвания 

23. СЛЕ – диагноза, диагностични критерии, диференциална диагноза 

24. Системен лупус еритематодес – лечение 

 

 

25. Синдром на Рейно 

26. Прогресивна системна склероза  

27. Полимиозит / Дерматомиозит  

 

 

28. Синдром на Сьогрен  

 

 

Д-р Тепелиев 

Д-р Баталов 

Д-р Краев 

Проф. Баталов 

Д-р Колев 

Проф. Баталов 

Д-р Стоянова 

Д-р Попова 

Д-р Каралилова 

Д-р Коджаахмед 



29. Смесена съединително-тъканна болест 

 

 

30. Синдром на Бехчет 

 

 

31. Ревматична полимиалгия и болест на Хортон 

 

 

32. Левкоцитокластични (хиперсензитивни) васкулити 

33. Грануломатоза на Вегенер и синдром на Чърк - Щрос 

34. Артериит на Такаясу 

35. Полиартериитис нодоза  

 

 

36. Остеоартроза – етиология, патогенеза, патоморфология  

37. Остеоартроза – диагноза, диференциална диагноза, лечение 

38. Коксартроза 

39. Гонартроза 

40. Спондилоартроза 

 

 

41. Подагра 

42. Хондрокалциноза 

 

 

43. Остеопороза – рискови фактори, класификация, клинична 

картина 

44. Остеопороза – диагноза, диференциална диагноза, 

профилактика и лечение 

 

 

45. Алгодистрофия 

46. Фибромиалгия 

 

 

47. Физикална терапия и рехабилитация при Ревматологичните 

заболявания.  

 

 

 

Място на провеждане - УМБАЛ „Каспела“, Ревматологична клиника,  

10 дни, брой участници - 10-12, времетраене на всяка лекция (точка) – 2 академични часа. 

Отговорник: Проф. Баталов 

Д-р Каралилова 

Д-р Маринков 

Д-р Мекенян 

Д-р Маринков 

Д-р Тодоров 

Д-р Тодоров 

Д-р Краев 

Д-р Якубова 

Д-р Петрова 


