
КОНСПЕКТ 

ПО ХИГИЕНА ,  МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЯ,  ХРАНЕНЕ  И 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИ  

                            

1. Предмет, цели, задачи и методи на съвременната хигиенна наука. 

Принципи на първичната профилактика и значението й за формиране на 

оптимални условия на живот. 
2. Екологията като научна дисциплина. Медицинска екология. Съвременни 

хигиенно - екологични проблеми по опазване на околната среда. 
3. Хигиенно - епидемиологично осигуряване на населението в България. 

Хигиенни изисквания и контролни функции на РЗИ към аптеките. 
4. Хигиенни характеристики на въздушната среда. Строеж и нормален 

състав на атмосферата. 
5. Замърсяване на атмосферата - източници, характеристика на 

замърсителите, влияние върху здравето. Методи за оценка на 
замърсяването на въздуха. 

6. Физически фактори на атмосферата - температура, влажност и 
движение на въздуха, атмосферно налягане. 

7. Слънчева радиация - хигиенна характеристика и влияние върху 
здравето. 

8. Климат и време - хигиенни аспекти. Метеоропатии, профилактика. 
9. Аклиматизация. Климатопрофилактика и климатолечение. 
 

10. Хигиенна оценка на микроклимата и неговото въздействие върху 
човешкия организъм. 

11. Биологично, хигиенно, епидемиологично и стопанско значение на 
водата. 

12. Хигиенна характеристика и изисквания към качествата на питейната 
вода. 

13. Замърсяване на водите - източници и профилактика. 
Епидемиологична и токсикологична оценка на питейната вода. 

14. Хигиенна характеристика на водоизточниците и системите за 
водоснабдяване. 

15. Хигиенна оценка на методите и средствата за коригиране на 
качествата на водата - пречистване и обеззаразяване. 

16. Хигиенна характеристика на почвите. Влияние върху човешкото 
здраве и екосистемите. 

17. Биогеохимични заболявания. Хигиенни проблеми при замърсяване на 
почвата. 

18. Хигиенно - екологични проблеми в населените места. Урбанизация. 
19. Съвременни проблеми на храненето. Принципи на здравословното 

хранене. 
20. Физиологично обосновани норми на хранене - основни принципи, 

критерии и особености при отделните популационни групи. 

21. Въведение в диететиката - основни принципи. 

22. Алтернативно хранене. 
23. Методи за оценка и контрол на фактическото хранене. 

24. Санитарна експертиза на хранителните продукти. 



 

25. Белтъци, мазнини, въглехидрати - източници, физиологична роля, 

потребности. 

26. Витамини и минерални соли - физиологична роля, източници и 

потребности. 

27. Храносмилане и усвояемост на храната. 

28. Хигиенна характеристика на месо, яйца, риба и изделията оттях.  

29. Хигиенна характеристика на мляко и млечни продукти. 

30. Хигиенна характеристика на зърнени храни, брашно и хляб. 

31. Хигиенна характеристика на плодове и зеленчуци. 

32. Хигиенна характеристика на варива, ядки, хранителни мазнини. 

33. Хигиенна характеристика на методите за кулинарна обработка и  

консервиране на храните. 

34. Хранителни заболяване от неправилно хранене. 

35. Заболявания от биологично контаминирани храни. Профилактика на  

бактериалните хранителни отравяния. 

36. Хигиенна характеристика на химични замърсители и добавки в  

хранителните продукти. 

37. Немикробни хранителни отравяния. Микотоксикози. 

38. Заболявания, вследствие свърхчуствителност към храните и ензимни  

дефицити. Несъвместими храни и несъвместимост между храни и 

лекарства. 

39. Трудова медицина - цел, задачи и основни дейности по промоция и 

превенция на здравето. 

40. Основни понятия в трудовата медицина. Фактори, които влияят върху  

здравето и работоспособността. 

41. Работоспособност и промени в организма при работа. 

42. Умора и преумора. Профилактика на умората при работа. 

43. Съвременни проблеми, свързани с трудовата дейност.  

Професионален стрес. 

44. Характеристика на основните професионални вредности.  

45. Прах в работната среда и прахови заболявания. 

46. Шум, вибрации, ултра- и инфразвук. 

47. Обща характеристика на химичните вещества и препарати, наречени  

"промишлени отрови". 

48. Трудовомедицински проблеми при контакт с тежки метали.  

49. Трудовомедицински проблеми при контакт с органични разтворители,  

алдехиди и кетони. 

50. Трудовомедицински проблеми при контакт с дразнещи газове,  

разяждащи вещества и препарати. 

51. Трудовомедицински проблеми в химико - фармацевтичното 

производство. 

52. Хигиенни изисквания към аптеките. 

53. Съвременни проблеми в училищната възраст. Възрастова периодизация. 

Структура 

на заболеваемост при подрастващите. 

54. Анатомо - физиологични особености на детския организъм. 

55. Методи за оценка на физическото развитие при подрастващите.  



56. Хигиенни норми и изисквания към детските заведения и училищата.  

57. Дневен режим на деца и подрастващи. 

58. Лична хигиена. Основни направления. 
59. Полова и герохигиена. 

60. Хигиенни норми и стандарти. Основни принципи на хигиенното 

нормиране. 

61. Здравословен начин на живот - основни принципи. Роля на 

фармацевта за популяризирането им. 

62. Предмет, задачи и методи на епидемиологията. Инфекциозен процес. 

Епидемичен процес. 

63. Източник на инфекция. Болният човек като източник на инфекция.  

Заразоносителство. Животните като източник на инфекция. 

64. Механизъм на предаване на инфекцията. Фази и видове. Фактори на  

предаване и пътища на разпространение. Класификация на 

инфекциозните болести. 

65.    Фактори на предаване на инфекцията - въздух, вода, почва, 

хранителни продукти, живи преносители. 

66. Възприемчивост и имунитет. 

67.   Роля на социалния и природния фактор като движещи сили  на 

епидемичния процес. Сезонност и цикличност. 

68.   Общи профилактични и основни противоепидемични мерки. 

Мерки в епидемичното огнище. 

69.   Дезинфекция и стерилизация - методи и средства. 

70.   Дезинсекция - методи и средства. 

71.   Дератизация - методи и средства. 

72.   Специфична профилактика. Биопродукти. Имунизационен календар.  
 

72.   Екологични и епидемиологични закономерности на шигелозите.  

73.   Екологични и епидемиологични закономерности на салмонелозите.  

74.   Екологични и епидемиологични закономерности на ВХ 

тип А и Е. 

75.   Екологични и епидемиологични закономерности на скарлатина.  

76.   Екологични и епидемиологични закономерности на морбили. 

77.   Екологични и епидемиологични закономерности на рубеола и варицела.  

78.   Екологични и епидемиологични закономерности на грип. 

79.   Екологични и епидемиологични закономерности на СПИН. 

80.   Екологични и епидемиологични закономерности на ВХтип В, С и D. 

81.   Екологични и епидемиологични закономерности на тетанус.  

82.   Екологични и епидемиологични закономерности на бяс. 

 


