
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ 

ПО ХИГИЕНА – МЕДИЦИ VI КУРС 

 

І. Комунална хигиена /3 раб. дни/ 

1 ден 

Атмосферен въздух – 3 часа семинар и 3 часа практическа работа 

1. Източници на атмосферно замърсяване – 1 час семинар 

2. Пробовземане – методи, условия, анализ на резултатите – 1 час практическа работа 

3. Профилактични мерки при атмосферно замърсяване. Санитарна охрана на 

атмосферния въздух. 1 час семинар и 1 час практическа работа 

4. Хигиенно-екологични проблеми и здравни последици от атмосферното замърсяване 

– 1 час семинар и 1 час практическа работа 

 

2 ден 

Питейна вода и водоснабдяване – 3 часа семинар и 3 часа практическа работа 

1. Видове водоизточници. Качества на питейната вода. Пречистване и обеззаразяване 

– 2 часа семинар и 1 час практическа работа 

2. Източници на замърсяване. Профилактични мерки и санитарна охрана – 1 час 

семинар 

3. Хигиенно-екологични проблеми и здравни последици при замърсяване на 

питейните води. – 2 часа практическа работа 

 

3 ден 

Лечебно-профилактични заведения – 4 часа семинар и 2 часа практическа работа 

1. Хигиенни проблеми на Болничната хигиена, Нормативна база – 2 часа семинар 

2. Профилактика на ВБИ. Анализ на данни и резултати и набелязване на 

профилактични мероприятия – 1 час семинар и 2 часа практическа работа 

3. Лечебно-охранителен режим на болните – 1 час семинар 

 

ІІ. Хигиена на труда /3 раб. дни/ 

 

1  ден 

1. Организация на дейността по хигиената на труда в службите по трудова медицина. 

Законодателство в областта на хигиената на труда.  – 1 ч. с.  

- Методика на трудово-хигиенно обследване на промишлено предприятие. - 1 ч. с.   

- Хигиенни изисквания към условията на труд.  – 2 ч. с.  

- Организация и провеждане на задължителните медицински прегледи, съгласно 

Наредба 3 / 1987 г. – 2 ч. практ. работа. 

2. ден 

1. Обследване на текстилно предприятие. – 2 ч. с. и 4 ч. пр. работа 

- трудово-хигиенна характеристика на производствения и технологичния процеси – 2 

ч.с. 

- оценка на професионалния риск на основни групи работници; хигиенна оценка на 

условията на труд – 2 ч. практ. работа. 

- трудово-физиологична оценка на основни професионални групи; характеристика на 

здравното състояние на работниците – 2 ч. практ. работа. 

 

3. ден 

1. Обсъждане на основни хигиенни проблеми на предприятия от химическата 

промишленост, металургията и строителството – 2 ч.с. 



2. Изготвяне на трудово-хигиенни и медико-профилактични мероприятия – 2 ч. практ. 

работа. 

Обобщаване и обсъждане на проблемите и задачите, които следва да се решават в 

областта на трудовата медицина и трудово-лекарската експертиза от лекаря, ангажиран 

в обслужването на промишлени и селскостопански работници – 2 ч. практ. работа. 

 

 

ІІІ.Хигиена на хранене /4 раб. дни/ 

 

1 ден 

Медицински контрол на храненето 

- Методи за проучване на хранителния прием /1 час сем./ 

- Оценка на хранителния прием решаване на ситуационни задачи /3 часа практическа 

работа/ 

- Изводи и препоръки за оптимизиране на хранителния прием /2 часа сем./ 

 

2 ден  

Нутритивен статус 

- Методи за оценка на нутритивния статус /1 час сем. / 

- Определяне и оценка на основни антропометрични показатели- телесна маса, ИТМ, 

мастна маса /с анализатор за м.м. Tanita ULT 2001/, тип затлъстяване. /2 часа практ. 

работа/ 

- Хранителна профилактика на затлъстяване, хипертония, и атеросклероза /2 часа 

сем./ 

- Основни принципи на лечебното хранене /1 час сем./ 

 

3 ден 

Хигиенен контрол на хранителни обекти 

- Хигиенна проверка на ЗОХ /2 часа практ. работа/ 

- Хигиенна оценка на хранителни продукти. Усвояване на основните правила за 

вземане на проби от хранителни продукти, попълване на необходимите документи и 

преценка на годността за консумация по органолептични показатели на месо, яйца, 

риба, мляко и хляб /2 часа сем./ 

- Заключение по материалите от проверката с набелязване на мерки за отстраняване 

на несъответствията с хигиенните изисквания /2 часа сем./ 

 

4 ден 

Биологични и химични контаминанти в храната 

Профилактика на микробните хранителни заболявания 

- Задачи на семейния лекар при възникнало микробно хранително заболяване /1 час 

сем./ 

- Анализ на данни от микробно хранително заболяване. Набелязване на 

необходимите профилактични мерки /1 ч. практ. работа/ 

Профилактика на химичното контаминиране на храните /1 час семинар/ 

- Дискусия по индивидуално разработени случаи /1 ч. практ. работа/ 

Актуални аспекти в хигиенната наука /2 часа лекции/ 

 

IV. Хигиена на детско-юношеската възраст – 2 дни 

 

1 ден 



Съвременни здравно-хигиенни проблеми в училищна възраст.  

- Заболеваемост. Фактори, структура и особености – 1 час семинар.   

- Физическо и нервно-психично развитие на децата и юношите. Показатели и оценка 

на физическото развитие. Учебен филм  – 2 часа практ. работа 

- Стресови фактори в училищна възраст. Начин на живот, дневен режим, вредни 

навици  и др. – 1 час сем. 

- Програми за профилактика и промоция на здравето в училищна възраст. Изготвяне 

на примерна програма за първична или вторична профилактика - 2 ч. практ. работа. 

 

2 ден 

Хигиенни проблеми в учебните заведения – детски градини и училища.  

- Хигиенни изисквания към материалната база, условията за обучение, учебните 

програми – 1 час сем. 

- Физическо възпитание, закаляване и спорт във и извън училище. Хигиенна оценка 

на урока по физическо възпитание – 1 час практ. работа.  

- Професионално ориентиране и обучение – 1 час сем.  

- Медицинско обслужване на учениците. Задачи на училищните лекари. Прожекция 

на учебен филм – 1 час практ. работа.    

- Обобщаване на разглежданите проблеми и задачи, които трябва да се решават в 

областта на училищната хигиена. Анализ на  профилактичните програми – 2  часа 

практ. работа. 
 


