


ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

Представяне на 
учебно-научния 
сектор по 
патофизиология

Втора учебна зала 
(стая 502)

Трета учебна зала 
(стая 104)

Интерактивни 
форми на обучени 
по патофизиология

Представяне на 
учебно-научния 
сектор по 
патофизиология

Интерактивни 
форми на обучени 
по патофизиология

24 март

Първи сеанс от
презентации - 
15:30 - 16:15 ч.

Втори сеанс от 
презентации - 
16:15 - 17:00 ч.

25 март

Първи сеанс от
презентации - 
11:00 - 12:00 ч.

Втори сеанс от 
презентации - 
12:00 - 13:00 ч.

Мултимедийна 
презентация:

Нарушение на 
микроциркулацията 
in vivo

Хипоксична 
хипоксия при 
хипобарии

Мултимедийна 
презентация:

Модел на 
метаболитен 
синдром in vivo

Поведенчески 
реакции при модел 
на метаболитен 
синдром

24 март
14:30 - 17:30 ч. 

Анатомията на човека в 3D 
Виртуална микроскопия
Музейна сбирка по анатомия - 
кости и органи

Зали по анатомия:
322 и 330, етаж 3 

Филм за Факултета по медицина
24 март - 

II Аудитория, етаж 3
25 март - 

III Аудитория, етаж 4

ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА
Сграда Ректорат

Ул. Марин Дринов №55

АНАТОМИЯ

Промяна в 
поведението и 
дишането при 
хипертермия

Човекът и морето - 
патофизиологични 
аспекти

Метаболитни 
нарушения при 
модел на 
затлъстяване

и

25 март 
11:00 - 13:00 ч.

24 март
15:30 - 17:00 ч. 

и

25 март 
11:00 - 13:00 ч.



Изследване на скоростта 
на утаяване 
на еритроцитите

Промени в ССС при физическо 
натоварване - велоергометрия

Демонстрация
на хемодиализа

2. Изследване на 
     сетивни 
     системи:

Оценка на слуха
(аудиометрия и 
камертонни проби)
Изследване на очни дъна
(офталмоскопия)

2. Изследване на 
     дихателната система:

Измерване на 
белодробни обеми
и капацитети (спирометрия) 

и

25 март 
11:00 - 13:00 ч.

ФИЗИОЛОГИЯ
Втора учебна зала

(стая 406-2):

Представяне на 
учебно-научния 
сектор и обучението по 
физиология

24 март
14:30 - 17:30 ч. 

Представяне на 
симулационен
софтуер за физиологични
експерименти

Реални 
демонстрации:
1. Изследване на 
     кръвта:

Наблюдение на кръвни
клетки под микроскоп
Изследване на 
количеството на
хемоглобин в кръвта
Изследване на хематокрит

Четвърта учебна зала
(стая 309):

Представяне на 
учебно-научния 
сектор и обучението по 
физиология
Представяне на симулационен
софтуер за физиологични
експерименти

Реални 
демонстрации:

1. Изследване на 
     сърдечно-съдовата
     система (ССС):

Електрокардиография (ЕКГ)
Изследване на периферен 
кръвоток (плетизмография)
 Изследване на кръвно 
 налягане

Регистрирация и оценка 
на дихателните движения на
гръдния кош (пневмография)

24 март

Първи сеанс от
демонстрации - 
14:45 - 15:45 ч.

Втори сеанс от 
демонстрации - 
16:00 - 17:00 ч.

25 март

Първи сеанс от
демонстрации - 
11:00 - 12:00 ч.

Втори сеанс от 
демонстрации - 
12:00 - 13:00 ч.

Оценка на 
пространствените 
прагове на кожна
механорецепторна
сетивност

3. Регистрация на
     електрическата
     активност в мускулите
     (електромиография)
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