
К О Н С П Е К Т ПО ХИГИЕНА, МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЯ, ХРАНЕНЕ И 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА - ІV КУРС  

      

 
1. Хигиена и екология – предмет, цел,задачи, методология и методи. Приложна 

екология и опазване на околната среда. 

2. Здравна профилактика. Принципи на първичната профилактика. Хигиенно 

нормиране, моделиране и прогнозиране и значението им за осигуряване на 

благоприятна жизнена среда за населението. 

3. Структура на профилактичната мрежа, осигуряваща хигиенния контрол в 

страната. 

4. Съвременни хигиенни и екологични проблеми. Замърсяване на биосферата. 

5. Строеж и състав на атмосферата. Замърсяване на атмосферния въздух. 

Самоочистване. Санитарна охрана на атмосферния въздух. 

6. Физични фактори на атмосферата и тяхното комплексно влияние върху 

организма. Терморегулация и профилактика на топлинния дискомфорт. 

7. Климат, микроклимат и време. Влияние на времето и климата върху 

здравето на населението. Аклиматизация. Климатопрофилактика и климатолечение. 

8. Водоснабдяване на населените места. Хигиенна характеристика на 

източниците и системите за водоснабдяване. 

9. Вода - хигиенно и екологично значение. Хигиенни изисквания към качествата 

на питейната вода  

10. Хигиенна оценка на методите за пречистване и обеззаразяване на водата. 

11. Замърсяване и самоочистване на водата. Санитарна охрана на 

водоизточниците. 

12. Хигиенно значение на механичния строеж, физичните свойства и химичния 

състав на почвата. Комплексна хигиенна оценка на почвата. 

13. Значение на почвата за здравето на населението. Замърсяване, 

самоочистване и санитарна охрана на почвите. 

14. Хигиенни изисквания към планирането, застрояването и благоустройството 

на населените места. Профилактика на химичното, праховото и шумовото 

замърсяване. 

15. Хигиена на жилището.Хигиенни изисквания към обществените обекти за 

временно живеене и почивка. 

16. Очистване /асенизация/ на населените места. Хигиенна характеристика на 

методите за обработка и унищожаване на течни и твърди битови и промишлени 

отпадъци. 

17. Национална система за здравеопазване- класификация, структура, функции  

18. Заведения за здравно обслужване. Основни хигиенни изисквания към 

планировката, устройството и обзавеждането им. Профилактика на 

вътреболничните инфекции.  

19. Хигиенни норми и изисквания към специализираните здравни заведения – 

инфекциозни, хирургически и акушеро-гинекологически болници и отделения, 



туберкулозни болници и поликлинични заведения, диспансери и селски здравни 

служби. 

20. Хигиенно- противоепидемичен и лечебно- предпазен режим в заведенията 

за здравно обслужване. 

21. Хигиенни аспекти на организацията и условията на труд на здравните 

работници. 

22. Хигиенни основи на здравословния начин на живот. Профилактика на 

състоянията и заболяванията от злоупотреба с алкохол, лекарства, тютюнопушене 

и други вредни навици. Герохигиена. 

23. Хигиена на отделните органи и системи. Полова хигиена. 

24. Хигиенни изисквания към средствата за поддържане хигиената на кожата, 

към облеклото, обувките, предметите за лична и обща употреба. Обекти на контрол 

в заведенията за лична хигиена и спорт. 

25. Основни понятия, величини и единици в радиационната защита. 

26.  Източници на облъчване на човека. 

27.  Биологично действие на йонизиращите лъчения 

28. Хигиенни проблеми при използване на радиоактивни вещества и източници 

на йонизираща радиация в различни отрасли на стопанството, науката и 

медицината. 

29. Принципи на защита от външно и вътрешно облъчване с йонизиращи 

лъчения. Радиационна защита на населението и персонала при медицински 

процедури. 

30. Нови направления и переспективи пред науката за хранене. Нутригенетика и 

нутригеномика. 

31.  Роля и значение на белтъците, мазнините и въглехидратите в храненето на 

човека. Хранителни фибри (влакнини). 

32. Роля и значение на витамините, минералите и микроелементите за 

храненето на човека. 

33. Храносмилане и усвояемост на основните нутриенти. 

34. Енергоразход и енергийна стойност на храната. 

35. Хигиенно значение на млякото, млечните продукти и яйцата. 

36. Значение на месото, рибата и изделията от тях и на хранителните мазнини 

за храненето- оценка и хигиенни изисквания. 

37. Плодове и зеленчуци, варива и ядкови плодове. Значение за храненето на 

хората. Захарни изделия. 

38. Безалкохолни, алкохолни и тонизиращи напитки. 

39. Биологична и хигиенна характеристика на зърнените храни и изделията от 

тях. 

40. Кулинарна обработка и консервиране на хранителните продукти. 

41. Функционални храни и напитки. 

42. Генно-модифицирани храни. 

43. Принципи на здравословното хранене. 

44. Хранене при бременност и кърмене. 



45. Хранене на деца и ученици. 

46. Хранене на хора  заети с умствен труд. Хранене при стрес. 

47. Хранене на хора в напреднала възраст(геродиететика). Хранене и 

остеопороза. 

48. Хранене при спортисти. 

49. Основни принципи на лечебното хранене. Ентерално и парентерално 

хранене. 

50. Алтернативно хранене. 

51. Особености в храненето на съвременния човек. Заболявания свързани с 

храненето и храните- класификация. 

52. Заболявания от биологично контаминирани храни. Хранителни 

токсикоинфекции и интоксикации. Микотоксикози. 

53. Заболявания от химично контаминирани храни. Вредни примеси в 

хранителните продукти. 

54. Хранителни добавки. 

55. Хранителни немикробни заболявания  с продукти от растителен и 

животински произход – гъби, риби и др. 

56. Заболявания вследствие на свръхчувствителност към храните (хранителни 

алергии). 

57. Взаимодействие между храни и лекарства. 

58. Болести от недохранване. Малнутриции. Хранителни поведенчески 

разстройства. 

59. Заболявания от частично недохранване. Хранителни анемии. 

60. Хранене и имунитет. 

61. Заболявания от прехранване и неправилен режим на хранене. 

62. Хранене и затлъстяване. Хранене и диабет.  

63. Хранене и сърдечно-съдови заболявания. 

64. Хранене и ракови заболявания. 

65. Рискови фактори при работа. Класификация на съвременните форми на 

труд 

66. Съвременни проблеми на хигиената на труда, ергономията, естетиката и 

културата на труда. Профилактични задачи и функции на лекаря по опазване 

здравето на работещите. 

67. Ергономични изисквания към работното място и работната мебел - основни 

принцип. 

68. Влияние на трудовия процес върху функционалното състояние на 

организма. 

69. Работоспособност. Умора и преумора. Профилактика на умората. 

70. Професионален стрес 

71. Професионални вредности и професионални заболявания. Вредни фактори 

свързани с неправилната организация на труда и пренапрежението. Профилактика. 

72. Влияние на неблагоприятните физически фактори в производството върху 

организма. Производствен микроклимат, атмосферно налягане. Профилактика. 



73. Шум, ултра- и инфразвук в производството, производствени вибрации - 

хигиенна характеристика, биологично действие, профилактика. 

74. Ултравиолетова и инфрачервена радиация, лазери в производството. 

Хигиенна характеристика, биологично действие, профилактика на вредното им 

влияние. 

75. Постоянни и променливи магнитни полета. Статично електричество. 

76. Хигиена на труда при работа с компютърна техника. 

77. Прахови аерозоли. 

78. Химични фактори в производството и основи  на производствената 

токсикология. 

79. Промишлени отрови - източници, класификация, характеристика. 

Профилактика на професионалните отравяния. 

80. Производствен травматизъм. Лични предпазни средства – хигиенни 

изисквания. Хигиена на труда на жените и подрастващите. 

81. Трудово-медицински проблеми на съвременния селскостопански труд. 

Условия на труд при механизаторите и животновъдите. 

82. Хигиена на труда при употреба на минерални торове и пестициди. 

83. Хигиена на труда в минното дело. 

84. Хигиена на труда в металургията. 

85. Трудово-медицински проблеми в машиностроенето. 

86. Трудово-медицински проблеми в химическата промишленост. 

87. Трудово-медицински проблеми в текстилната промишленост. 

88. Трудово-медицински проблеми в здравеопазването. 

89. Оценка на риска в службите по трудова медицина.. 

90. Препоръки на МОТ по безопасността и здравето при работа. 

91. Предмет, задачи и проблеми на хигиената на децата и подрастващите. 

92. Основни дейности на лекаря за правилното развитие и доброто здравно 

състояние на деца и учащи се. 

93. Анатомо-физиологични особености на организма на децата и юношите. 

Закономерности в динамиката на основните морфологични показатели. 

94. Проблеми на акцелерацията и биологичната зрялост и значението им за 

медико-профилактичната дейност в учебно-възпитателните заведения. 

95. Хигиенни и физиологични основи на учебно-възпитателната работа в 

детските заведения и училищата. Особености на дневния режим в детските 

заведения.  

96. Дневният режим на ученика – хигиенни основи. Ролята на лекаря за 

внедряването им. Профилактика на училищната умора. 

97. Хигиена на обучението. 

98. Хигиена на трудовото и професионално обучение. 

99. Структура на заболеваемостта на подрастващите. Методи за наблюдение и 

оценка на здравното състояние на децата и юношите. 



100. Хигиенни основи на физическото възпитание, спорта и закаляването на 

подрастващите - значение и основни принципи.  Медицински контрол над 

физическото възпитание, спорта и закаляването - основни направления. 

101. Хигиенни изисквания към устройството и поддържането на обектите за 

отдих на учащите се. 

102. Хигиенни изисквания към планиране, устройство и обзавеждане на 

детски ясли и градини. Санитарно-техническо благоустройство. 

103. Хигиенни проблеми на санитарно-техническото благоустрояване на 

училищата, хигиенни изисквания към оборудването в училищата и учебните 

пособия. 

 

КОНСПЕКТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

1. Професионални болести - определение, класификация, списък на проф. болести. 

Основни принципи на диагностиката, лечението, експертизата и медицинската 

профилактика. Парапрофесионални болести. 

2. Професионални болести и трудова злополука. Експертиза на професионалните 

болести - принципи, процедурен ред и регистрация. 

3. Професонални болести на белите дробове - класификация, диагностични методи и 

медицинска експертиза. 

4. Пневмокониози - класификация, етиопатогенеза. Силикоза - клиника, диагностика, 

диференциална диагноза, лечение, мед. експертиза. 

5. Силикатози - азбестоза, талкоза, каолиноза - клиника, диагностика, диференциална 

диагноза, лечение, мед. експертиза. 

6. Въглищна пневмокониоза - клиника, диагностика, диференциална диагноза, 

лечение, експертиза. 

7. Професионални бронхити - класификация, клиника, диагностика, диференциална 

диагноза, лечение, мед. експертиза. Оценка на професионалния характер на 

бронхитите. 

8. Професионални белодробни алергични болести. Професионална бронхиална 

астма. Бисиноза. Етиопатогенеза, критерии  за диагноза, диференциална диагноза, 

лечение, мед. експертиза. 

9. Хиперсензитивен пневмонит - Етиопатогенеза, критерии за диагноза, 

диференциална диагноза, лечение, мед. експертиза. 

10. Професионални болести с токсико-химическа етиология /хронични отравяния/ - 

принципи на диагностиката, лечението, медицинската експертиза. 

11. Професионални отравяния с дразнещи газове /флуороводород, амоняк,  хлор, 

сероводород, серен двуокис/. Етиопатогенеза, клиника, лечение и медицинска 

експертиза. 

12. Професионални отравяния с азотни оксиди - етиопатогенеза, клиника, диагностика, 

лечение и медицинска експертиза. 

13. Професионални отравяния с въглероден оксид - патогенеза, клиника, диагностика, 

лечение и медицинска експертиза. 



14. Професионални отравяния с неорганични съединения на оловото /хроничен 

сатурнизъм/  - етиопатогенеза, клиника, диагностика, лечение и медицинска 

експертиза. 

15. Професионални отравяния с органични съединения на оловото /тетраетилолово/ - 

етиопатогенеза, клиника, диагностика, лечение и медицинска експертиза. 

16. Професионални отравяния с неорганични съединения на живака /меркуриализъм/ - 

етиопатогенеза, клиника, диагностика, лечение и медицинска експертиза. 

17. Професионални отравяния с неорганични съединеия на манган - епиопатогенеза, 

клиника, диагностика, лечение и медицинска експертиза. 

18. Професионални отравяния със съединения на кадмий- етиопатогенеза, клиника, 

диагностика, лечение и медицинска експертиза. 

19. Професианални отравяния със съединения на арсен - етиопатогенеза, клиника, 

диагностика, лечение и медицинска експертиза. 

20. Професионални отравяния със съединения на хром и никел - етиопатогенеза, 

клиника, диагностика, лечение и медицинска експертиза. 

21. Професионални отравяния с органични разтворители - общи принципи на 

диагностика, лечение и медицинска експертиза. Професионални отравяния с 

бензин. 

22. Професионални отравяния с бензен и производните му /ксилен, стирен, толуен/ - 

етиопатогенеза, клиника, диагностика, лечение и медицинска експертиза. 

23. Професионални отравяния с нитро- и аминопроизводни на бензена - 

етиопатогенеза, клиника, диагностика, лечение и медицинска експертиза. 

24. Професионални отравяния със серовъглерод - епиопатогенеза, клиника, 

диагностика, лечение и медицинска експертиза. 

25. Професионални отравяния с мономери на синтетични смоли и пластмаси - 

класификация на полимерите, етиопатогенеза, клиника, диагностика, лечение и 

медицинска експертиза. 

26. Професионални отравяния с пестициди - класификация на пестицидите. 

Патогенеза, клиника, лечение и медицинска експертиза на отравянията с ХОС и 

ФОС. 

27. Токсично въздействие на киселини и основи.  

28. Радиален и улнарен епикондилит. Тендомиоза на предмишниците - клиника, 

диагностика, критерии за професионален характер.  

29. Болест на de Quervain. Стенозиращ тендовагинит на пръстите - клиника, 

диагностика, критерии за професионален характер. 

30. Хумеро-скапуларен периартрит - клиника, диагностика, критерии за професионален 

характер. 

31. Професионални костно-ставни болести - клиника, диагностика, критерии за 

професионален характер. 

32. Професионални радикулопатии - етиология, клиника, диагностика, критерии за 

професионален характер. 

33. Вегетативна полиневропатия на горни крайници с професионална генеза - клиника, 

диагностика, критерии за професионален характер. 



34. Токсични полиневропатии - клиника, диагностика, критерии за професионален 

характер. 

35. Мононевропатии при компресионни синдроми на карпалния, кубиталния и улнарния 

канал - клиника, диагностика, критерии за професионален характер. 

36. Вибрационна болест от локално вибровъздействие. Патогенеза, клиника, лечение, 

експертиза и профилактика. 

37. Вибрационна болест от общо вибровъздействие - етиопатогенеза, клиника, 

лечение, експертиза и профилактика. 

38. Професионални фокални дистонии - клиника, диагностика, критерии за 

професионален характер.  

39. Професионални увреждания на слуха - етиология, клиника, диагноза, лечение, 

експертиза и профилактика. Увреждания от инфразвук и ултразвук. 

40. Професионални болести на горните дихателни пътища - етиология, клиника, 

критерии за професионален характер на заболяванията. 

41. Професионални очни болести - критерии за професионален характер. 

42. Лабораторна диагностика на професионалните болести. 

43. Професионални кожни болести - критерии за професионален характер. 

44. Професионални неоплазми - критерии за професионален характер. 

45. Професионални болести от биологични фактори - класификация, критерии за 

професионален характер на заболяванията. 

 

ВЪПРОСИ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ПО ХИГИЕНА 

1. Методична постановка и физични методи за хигиенно изследване и оценка 

на микроклиматичните фактори. 

2. Определяне и преценка на комплексното влияние на микроклиматичните 

фактори. 

3. Физиологични методи за оценка действието на микроклимата върху 

организма. 

4. Методи и методични постановки за измерване замърсяването на 

атмосферния въздух. Методи за вземане на проби въздух. 

5. Газови замърсители на въздуха – въглероден окис и въглероден двуокис, 

азотни окиси, серен двуокис. Анализ и оценка на резултатите. 

6. Методи и методични постановки за изследване запрашеността на въздуха и 

замърсяването с метални аерозоли. Анализ и оценка на резултатите. 

7. Обследване и санитарен контрол на водоизточниците. Задачи на 

предварителния и текущ санитарен контрол. 

8. Методи за вземане проби вода. Показатели за санитарна оценка на водите. 

9. Хигиенно-лабораторен контрол на питейната вода. Кратък химичен анализ. 

Оценка на резултатите. 

10.  Хигиенно-лабораторен контрол на питейната вода – микробиологични 

показатели. 

11.  Методи за обеззаразяване и пречистване на водата – хлориране, 

коагулация. 



12.  Санитарно обследване на жилище и жилищни сгради. 

13.  Хигиенна оценка на ефективността на санитарно-техническите съоръжения 

за вентилация, отопление и осветление. 

14.  Санитарно обследване на ЛПЗ. 

15. Оценка на хранителния прием - методи, показатели и критерии. 

16. Оценка на хранителния статус - антропометрични и функционални 

показатели. 

17. Оценка на хранителния статус - биохимични и химични показатели. 

18.  Методи за контрол на храненето – столово /организирано/ и индивидуално. 

19.  Санитарна експертиза на храни и хранителни продукти – вземане на проба 

за анализ. 

20.  Санитарна експертиза на мляко. 

21.  Санитарна експертиза на месо и колбаси. 

22.  Санитарна експертиза на детски храни и консерви. 

23.  Санитарна експертиза на хляб и тестени изделия. 

24.  Санитарна експертиза на хранителни мазнини. 

25.  Санитарен контрол на заведенията за обществено хранене. 

26.  Физиологични методи за оценка тежестта на работата – показатели за 

оценка на сърдечно-съдовата и дихателната системи. 

27.  Психо-физиологични методи за оценка тежестта на работата, степента и 

характера на умората – изследване на нервната система и анализаторите. 

28.  Хигиенен контрол при приложение на пестициди в селското стопанство. 

Експресни методи за определяне на ХЕА. 

29.  Хигиенна оценка на шума и влиянието му върху организма. 

30.  Хигиенна оценка на вибрациите и влиянието им върху организма. 

31.  Санитарно обследване на промишлени предприятия. 

32.  Методи за обследване на рентгенови кабинети. 

33.  Оценка на физическото развитие на учениците – антропометрия, 

физиометрия, соматоскопия. 

34.  Санитарно-хигиенно обследване и оценка на училище. 

35.  Санитарно-хигиенно обследване и оценка на детски заведения (ясли и 

детски градини). 
 


