
КОНСПЕКТ ПО ХИГИЕНА, СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА, ИНФЕКЦИОЗНИ 

БОЛЕСТИ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА МЕДИЦИ 

   

 

ХИГИЕНА 

 

1. Екология: медицинска екология.Замърсяване на биосферата, влияние върху 

екосистемите и човешката популация. Основни хигиенно-екологични проблеми. 

2. Хигиенно-екологични проблеми от замърсяването на атмосферния въздух. 

3. Физични фактори на атмосферата.  

4. Климат и време. Влияние на времето и климата върху здравето на 

населението.Аклиматизация. Климатолечение и климатопрофилактика. 

5. Хигиена на почвата. Влияние върху здравето на населението. 

6. Вода-хигиенно и екологично значение. Хигиенни изисквания към качествата на 

питейната вода. Епидемиологична и токсикологична оценка на водата. 

7.Водоснабдяване на населените места и източници на водоснабдяване. Пречистване и 

обеззаразяване на водата. Санитарна охрана на водоизточниците. 

8. Хигиенни изисквания към населените места. Профилактика на химичното, прахово и 

шумово замърсяване. Асенизация. 

9. Хигиена на жилищата. Синдром на нездравословното жилище. 

10. Хигиенно-екологични проблеми при използването на полимерни материали в 

различните отрасли на производството, бита, хранителната промишленост и 

медицината. 

11. Оценка на риска за здравето при експозиция на химични фактори в околната среда. 

12.  Заведения за здравно обслужване – основни хигиенни изисквания. Профилактика 

на вътреболничните  инфекции. 

13. Хигиенни норми и изисквания към специализираните здравни заведения – 

инфекциозни, хирургически и акушеро-гинекологични болници и отделения, 

туберкулозни болници, поликлиники и диспансери. 

14. Хигиенно- противоепидемичен и лечебно- предпазен режим в заведенията за 

здравно обслужване. 

15. Организация и условия на труд на здравните работници. Рискови фактори. 

16. Хигиена на облеклото и обувките. Лична хигиена. Хигиена на отделните органи и 

системи. Полова хигиена. 

17. Елементи на здравословния стил на живот. Герохигиена. 

18. Радиационната защита.  Източници на облъчване на човека. Биологично действие на 

йонизиращите лъчения.  

19. Нови направления и перспективи пред науката за хранене.  Нутригенетика и 

нутригеномика 

20. Хигиенни и физиологични изисквания към здравословното хранене. Режим на 

хранене. Методи за медицинска оценка на фактическото хранене. 

21. Роля и значение на белтъците, мазнините и въглехидратите за храненето на човека. 

Хранителни фибри. 

22. Роля и значение на витамините, минералните вещества и микроелементите в 

храненето на човека.  

23. Храносмилане и усвояемост на основните хранителни вещества. 

24. Енергоразход и енергийна стойност на храната. 

25. Основи на лечебното хранене. Ентерално и парентерално хранене. 

26. Хигиенна оценка  на методите за консервиране и кулинарна обработка на храните. 

27. Хигиенно значение и оценка на млякото, млечните продукти и яйцата. 



28. Хигиенно значение и оценка на месото, рибата и изделията от тях. Хранителни 

мазнини. 

29. Зърнени храни, плодове и зеленчуци, варива и ядкови плодове, сладкарски изделия, 

безалкохолни, алкохолни и тонизиращи напитки – значението им в храненето на 

хората. 

30. Функционални храни и напитки.  Генетично-модифицирани храни 

31. Хранене при бременност и кърмене 

32. Хранене на деца и ученици 

33. Хранене на хора, заети с умствен труд. Хранене при стрес 

34. Хранене на хора в напреднала възраст. Хранене и остеопороза 

35. Хранене при спортисти 

36. Заболявания, причинени от биологично-контаминирани храни – инфекции, 

токсикоинфекции, интоксикации и микотоксикози. 

37. Хранителни отравяния с химически замърсители. Вредни примеси и добавки в 

хранителните продукти. Хранителни добавки 

38. Немикробни хранителни отравяния – профилактика. 

39. Хранене и имунитет. Алергични заболявания причинени от храните.  

40. Болести от недохранване. Малнутриции. Хранителни анемии. 

Хранителни поведенчески разстройства.  

41. Взаимодействия м/у храни и лекарства. 

42. Алтернативно хранене. 

43. Заболявания от прехранване и неправилен режим на хранене. 

44. Хранене и затлъстяване. Хранене и диабет. 

45. Хранене и ракови заболявания. 

46. Хранене и сърдечно-съдови заболявания. 

47. Хигиена на труда, ергономия, трудова медицина. Профилактични задачи и функции 

на лекаря по опазване здравето на работещите. 

48. Рискови фактори при работа. Съвременни форми на труд и хигиенната им оценка. 

49. Влияние на трудовия процес върху функционалното състояние на организма. 

50.  Работоспособност. Умора и преумора. Профилактика на преумората. Проблеми на 

умствения труд. Професионален стрес. 

51. Професионални вредности и професионални заболявания. Вредни фактори, 

свързани с неправилната организация на труда и пренапрежение. Профилактика. 

52. Влияние на неблагоприятните физически  фактори в производството върху 

организма. Шум, ултра- и инфразвук в производството, производствени вибрации – 

хигиенна характеристика, биологично действие, профилактика. 

53. Ултравиолетова и инфрачервена радиация. Магнитни полета. Радиочестотни  

електромагнитни полета. Статично електричество. Лазерно излъчване – хигиенна 

характеристика, биологично действие, профилактика. 

54. Производствен микроклимат. Работа при повишено атмосферно налягане. 

55. Химични фактори в производството. 

56. Професионални отравяния с метали – олово, живак, манган, цинк, хром и кадмий. 

Профилактика. 

57. Професионални отравяния с въглероден оксид и “дразнещи” газове – хлор, 

нитрозни и серни газове, амоняк и др. Профилактика. 

58. Професионални отравяния с органични разтворители, нитро и аминопроизводни на 

бензола. Профилактика. 

59. Прахови аерозоли – заболявания. Профилактика. 

60. Хигиенни проблеми при селскостопанския труд и при прилагане на минерални 

торове и пестициди. 



61. Хигиена на труда в химическата промишленост. 

62. Хигиена на труда в текстилната промишленост. 

63. Хигиена на труда в минната промишленост. 

64. Хигиена на труда в металургията. 

65. Хигиена на труда в машиностроенето и металообработването. 

66. Хигиена на труда при работа с компютърна техника. 

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

68. Възрастова периодизация при деца и подрастващи – анатомо-физиологични 

особености при растежа и развитието. Акцелерация. 

69. Структура на заболеваемостта в детската и училищна възраст. 

70. Хигиена на обучението. 

71. Хигиенни изисквания към заведенията за деца и ученици. 

72. Хигиенна и физиологични основи на занятията по физическа култура и спорт. 

Задачи на медицинския контрол. Закаляване. 

73. Хигиенни проблеми на трудовото и професионално обучение на подрастващите. 

74. Основни профилактични задачи и дейности на медицинските лица в детските 

градини и училищата.   

 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 

 

1. Диагноза на инфекциозните болести. 

2. Антимикробно лечение на инфекциозните болести. 

3. Коремен тиф. 

4. Салмонелози 

5. Хранителни токсикоинфекции 

6. Ботулизъм 

7. Шигелози 

8. Колиентерити 

9. Холера 

10. Вирусни гастроентерити 

11. Бруцелоза 

12. Лептоспирози 

13. Вирусен хепатит тип А и Е 

14. Вирусен хепатит тип В и Д 

15. Вирусен хепатит тип С 

16. Ентеровирусни инфекции 

17. Полиомиелит 

18. Скарлатина 

19. Морбили 

20. Рубеола 

21. Варицела 

22. Дифтерия 

23. Инфекциозна мононуклеоза 

24. Грип и ОРЗ 

25. Коклюш 

26. Епидемичен паротит 

27. Менингококова инфекция. Менингококов гноен менингит 

28. Легионелози 

29. Марсилска треска 

30. Ку-треска 



31. Лаймска болест 

32. Кримска-Конго хеморагична треска 

33. Хеморагична треска с бъбречен синдром 

34. Чума 

35. Туларемия 

36. Антракс 

37. Тетанус 

38. Бяс 

39. HIV-инфекция и СПИН 

 

 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

 

1. Епидемичен процес - определение, движещи сили, форми на интензивност. Епидемично 

огнище. 

2. Инфекциозен процес - биологична основа на епидемичния процес. Характеристика - степен 

на епидемиологична значимост на формите и периодите на протичане  на инфекциозния процес. 

3. Източник (извор) на инфекция: болен - форми, контагиозен период, епидемиологично 

значение.Зоонози. 

4. Източник (извор) на инфекция: заразоносителство - видове, продължителност, значение. 

Зоонози. 

5. Механизъм на предаване на инфекцията. Определение, фази, видове. Фактори на 

предаване. Пътища на разпространение на инфекцията.  Класификация на инфекциозните 

болести. 

6. Фактори на предаване на инфекцията. - вода, хранителни продукти,  предмети от 

обкръжаващата среда, почва и въздух. 

7. Природен фактор - сезонност и цикличност. 

8. Социален фактор - видове, влияние върху епидемичния 

процес, значение.  

9. Възприемчивост на населението. Неспецифични и специфични 

фактори.  

10. Специфична имунопрофилактика. Видове ваксини. Методи на приложение. Постваксинални 

реакции и усложнения. Организация на имунизациите.  

11. Имунизационен календар на Р България.  

12. Видове епидемии - контактно-битови, въздушно-капкови, кръвни, водни, млечни и 

хранителни. 

13. Епидемиологично проучване - цел, етапи и начини на провеждане. Епидемиологичен анализ. 

Епидемиологична прогноза. 

14. Основни противоепидемични и профилактични мерки в епидемичното огнище.  

15. Мерки в епидемичното огнище спрямо болния, контактните лица 

и обкръжаващата среда. 

16. Дезинфекция и стерилизация - определение, методи и средства. 

17. Дезинсекция - определение, методи и средства. 

18. Дератизация - определение, методи и средства. 

19. Вътреболнични инфекции. 



20. Ликвидация и елиминация на инфекциозните болести. 

21. Епидемиология и профилактика на коремния тиф. 

22. Епидемиология и профилактика на шигелозите. 

23. Епидемиология и профилактика на вирусен хепатит А и вирусен хепатит Е. 

24. Епидемиология и профилактика на епидемичен паротит. 

25. Епидемиология и профилактика на морбили. 

26. Епидемиология и профилактика на менингококова инфекция. Менингококов менингит. 

27. Епидемиология и профилактика на стрептококовите инфекции. Скарлатина. 

28. Епидемиология и профилактика на рубеола.   

29. Епидемиология и профилактика на коклюш.  

30. Епидемиология и профилактика на грип и ОРЗ.  

31. Епидемиология и профилактика на дифтерия.  

32. Епидемиология и профилактика на ВХВ, ВХD и ВХС.  

33. Епидемиология и профилактика на HIV-инфекция и СПИН.  

34. Епидемиология и профилактика на вирусните хеморагични трески - Кримска Конго- и 

хеморагична треска с бъбречен синдром. 

35. Епидемиология и профилактика на Марсилска треска. 

36. Епидемиология и профилактика на чума и туларемия.  

37. Епидемиология и профилактика на Лаймска болест.  

38. Епидемиология и профилактика на бяс.  

39. Епидемиология и профилактика на тетанус.  

40. Епидемиология и профилактика на антракс. 

41. Карантинни мерки за борба с инфекциозните болести. Международни здравни правила - СЗО, 

2005 г. 

 

 

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА 

    

1. Социалната медицина като наука - предмет, задачи, методи. 

2. Историческо развитие на науката социална медицина. 

3. Основни методи на социалната медицина. 

4. Здраве и болест - съвременни определения. 

5. Социални фактори на здравето и болестта. Класификация. 

6. Социално-медицинският подход в дейността на лекаря - социална история на 

здравето. 

7. Социологически метод. Същност. Видове. Приложение в дейността на 

лекаря. 

8. Епидемииологичен метод. Същност и приложение в дейността на лекаря. 

9. Описателен епидемиологичен метод. Същност и приложение в дейността на 

лекаря. 

10. Аналитичен епидемиологичен метод. Случай - контрол. Определяне на 

рискове /относителен, абсолютен, популационен/.  



11. Аналитичен епидемиологичен метод. Кохортни проучвания. Определяне на 

рискове /относителен, абсолютен, популационен/. 

12. Оценка на общественото здраве. 

13. Източници и методи за определяне на показателите за оценка на 

общественото здраве. 

14. Демографски показатели за оценка на общественото здраве - статика и 

динамика на населението. Съвременни тенденции. 

15. Механично движение на населението. Влияние на миграционните процеси 

върху общественото здраве. 

16. Естествено движение на населението. Показатели. Ролята на лекаря при 

регистрация на виталните събития. 

17. Естествено движение на населението. Възрастово-полова пирамида. Видове 

възпроизводства на населението. 

18. Раждаемост - състояние, тенденци, международни сравнения, семейно 

планиране и репродуктивно поведение. 

19. Смъртност - състояние, тенденции, международни сравнения; детска 

смъртност, средна продължителност на предстоящия живот. 

20. Физическо развитие на населението като показател за оценка здравето на 

населението. Акцелерация - медико-социални проблеми. 

21. Заболеваемостта като измерител на общественото здраве. Основни понятия. 

Международна класификация на болестите. 

22. Източници на информация и методи за изучаване на заболеваемостта. 

23. Работоспособност, неработоспособност, инвалидност. Ролята на лекаря като 

експерт. 

24. Интегрални показатели за оценка на общественото здраве. 

25. Епидемиология на социално-значимите заболявания. 

26. Рискови фактори за здравето и рискови контингенти. Програми за превенция 

и промоция. 

27. Здраве и здравни грижи за майките и децата. Ролята на лекаря в 

провеждането на специфични програми. 

28. Здраве и здравни грижи за хората в средна и старческа възраст. 

29. Семейство и здраве - ролята на общопрактикуващия лекар като семеен лекар. 

30. Глобализация на проблемите на общественото здраве - международно 

здравно сътрудничество. 

31. Международни програми за здраве на населението. Концепции и стратегии 

на Световната здравна организация. 

32. Здравеопазването като елемент на общата социално-икономическа система 

на обществото. 

33. Здравна служба - функции, задачи, организация. Закон за лечебните 

заведения. 

34. Здравна политика и здравно законодателство. 

35. Основни приоритети на политиката в областта на здравеопазването. 

36. Икономически проблеми на здравеопазването. Източници на финансиране - 

съвременни тенденции. 



37. Първична медицинска помощ - задачи, организация, финансиране. Ролята на 

лекаря в предоставяне на първични здравни грижи на населението. 

38. Болнична медицинска помощ - задачи, организация, финансиране. 

39. Спешна медицинска помощ - задачи и организация. 

40. Здравен мениджмънт - основни понятия. 

41. Ролята на лекаря в управленския процес. Управление на практиката. 

Управление на болестта/здравето. Медицина базирана на доказателства. 

42. Здравна култура и здравно възпитание на населението. 

43. Профилактика - първична, вторична, третична. Диспансеризация. 

44. Промоция на здравето - същност и социално-медицинско значение. 

 


