
Утвърдил: 
Ръководител Специализация Гастроентерология : 
                              /Доц. д-р Мариана Пенкова, дм/ 

 
 

К О Н С П Е К Т 
 

за зачисляване  специализация по  „Гастроентерология“ / теоретична част / 

 

1. Функционални заболявания на хранопровода. 

2. Ахалазия на хранопровода. 

3. Рефлуксезофагити. 

4. ГЕРБ. 

5. Рак на хранопровода. 

6. Диафрагмални хернии. 

7. Остри и хронични гастрити 

8. Язва на дуоденума- етиопатогенеза, клиника, диагноза 

9. Язва на дуоденума- ДД, лечение, усложнения 

10. Стомашна язва. 

11. Стомашен рак. 

12. Синдром на малабсорбция.  

13. Глутенова ентеропатия. 

14. Синдром на дразнимото дебело черво. 

15. Болест на Крон- етиопатогенеза,патоанатомия, клиника. 

16. Болест на Крон-диагноза, ДД, лечение, усложнения. 

17. Улцерозен колит- форми на протичане, патоанатомия. 

18. Улцерозен колит- диагноза, ДД, лечение, усложнения. 

19. Рак на дебелото черво. 

20. Кръвоизливи от стомашно-чревния тракт. 

21. Остър панкреатит- клиника, диагноза. 

22. Остър панкреатит-системни усложнения и лечение. 

23. Хроничен панкреатит- етиопатогенеза на хроничен обструктивен и калцифициращ 

панкреатити. 

24. Клиника и диагноза на хроничния панкреатит. 

25. Хроничен панкреатит - ДД, лечение, усложнения. 

26. Рак на панкреаса. 

27. Холелитиаза- клинични форми, диагноза. 

28. Дискинезия на жлъчните пътища. 

29. Холецистит- етиопатогенеза, патоанатомия, клиника , диагноза, лечение. 

30. Рак на жлъчния мехур. 

31. Хипербилирубинемии. 

32. Остър вирусен хепатит. 

33. Хронични хепатити- класификация- патогенеза на хр. Хепатити „В” и „ С”. 

34. Хронични вирусни хепатити- клиника, диагноза, лечение. 

35. Хроничен автоимунен хепатит- патогенеза, клиника, диагноза , лечение. 

36. Токсични хепатити. 

37. Алкохолна чернодробна болест. 

38. Чернодробна цироза- етиологична класификация, патогенеза,  клиника. 

39. Чернодробна цироза- диагноза и ДД. 

40. Чернодробна цироза- усложнения и тяхното лечение. 

41. Чернодробна цироза- патогенеза на оточно- асцитния синдром, лечение,   

       хепатопротективни средства. 

42. Първична билиарна цироза. 

43. Хемохроматоза. 

44 .Болест на Уилсон – Коновалов. 

45..Рак на черния дроб. 

                   Ръководител  Специализация Гастроентерология: 

                                  /доц. д-р М. Пенкова, дм/ 



 
 
Утвърдил: 
Ръководител Специализация Гастроентерология : 
                              /Доц. д-р Мариана Пенкова, дм/ 

 
 

 
 

К О Н С П Е К Т 
 
 

за зачисляване  специализация по  „Гастроентерология“  

/ практическа част / 

 

 

1. Лабораторна констелация при функционална чернодробна недостатъчност 

2. Лабораторна констелация при холостаза 

3. Подготовка на пациенти за ендоскопско изследване на ГИТ 

4. Подготовка на пациенти за рентгеноконтрастно изследване на ГИТ 

5. Коремна парацентеза 

6. Поставяне на уретрален катетър 

7. Ендоскопия на горния и долния ГИТ и ERCP – показания, принципи 

8. Ултразвуково изследване на коремните органи – показания  

9. Рентгеново изследване на хранопровода, стомаха, тънкото и дебелото черво –показания 

и противопоказания 

10. Общи симптоми и синдроми в гастроентерологията (болка в корема, кръвоизливи от 

ГИТ, остър корем, анемии в гастроентерологията) 

11. Общи симптоми и синдроми в гастроентерологията (горнодиспептичен синдром, 

дисфагия, остра и хронична диария, констипация, малабсорбция) 

12. Общи симптоми и синдроми в гастроентерологията (синдром на цитолиза, холестаза, 

портална хипертония, асцит), остра и хронична енцефалопатия, чернодробна 

недостатъчност 

13. Инфекция с H. Pylori – диагноза и лечение 

 

 

 

                   Ръководител  Специализация Гастроентерология: 

                                  /доц. д-р М. Пенкова, дм/ 

 


