
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ  

НА КАТЕДРА „ХИГИЕНА, МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЯ И ХРАНЕНЕ“ ЗА  

СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  

 

 

TЕМАТИЧЕН  ПЛАН НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ  ЗАНЯТИЯ 

 

1. Основни методи използвани в хигиенната практика. Постановка и методи за 

определяне и оценка на атмосферното замърсяване. Определяне съдържанието 

на живачни пари във въздуха. 

2. Хигиенна оценка на микроклимата и неговото въздействие върху човешкия 

организъм. 

3. Методи за експресна  оценка на питейната вода. Определяне на остатъчен хлор в 

питейната вода. 

4. Хигиенни изисквания към стоматологична поликлиника и стоматологичен 

кабинет. Хигиенна оценка на осветление и вентилация в стоматологичния 

кабинет. 

5. Определяне и оценка на енергийното съдържание, хранителния състав и режима 

на хранене в дневното меню. Оценка  на кариеспротективните ефекти на 

отделните нутриенти и храни. 

6. Методи за санитарна експертиза на хранителните продукти. Показатели за 

оценка годността за консумация на мляко, месо и детски храни. 

7. Хигиенен контрол на заведения за обществено хранене. Поведение на 

стоматолога при възникване на хранително отравяне. Профилактика на 

хранителните отравяния. 

8. Оценка на тежестта и напрежението на труда. Физиологични и 

психофизиологични методи за оценка на работоспособността и умората. 

9. Хигиенна оценка на шума и вибрациите в производството. Лични предпазни 

средства. 

10. Методи за контрол на физическото развитие при децата и юношите. Хигиенен 

контрол в детско заведение и училище. 

 

 

 

 

 

 

 



TЕМАТИЧЕН  ПЛАН НА ЛЕКЦИОННИЯ КУРС  

 

1. Хигиената като основна медицинска профилактична дисциплина. Роля на 

стоматолога за първична и вторична медицинска профилактика на населението. 

Екологията като научна дисциплина. Съвременни хигиенно екологични 

проблеми. 

2. Хигиенна характеристика на състава на атмосферния въздух и неговото 

замърсяване. Физични свойства на въздуха. Хигиенни аспекти на климата и 

времето. 

3. Хигиенни изисквания към питейната вода и водоснабдяването на населените 

места. Епидемиологично значение на водата. Токсикохимична оценка на водата 

в аспекти на стоматологичното здраве. 

4. Хигиенно-екологични проблеми в населеното място. Профилактика на химично, 

прахово и шумово замърсяване.         

5. Ролята на храните и храненето в запазването на човешкото здраве. 

Физиологично значение на основните нутриенти - белтъци, мазнини, 

въглехидрати, витамини и минерални соли. 

6. Хигиенна характеристика на основните хранителни продукти от животински и 

растителен произход.                

7. Основни принципи на здравословното хранене. Профилактика на заболяванията 

от неправилно хранене. Рискове за човешкото здраве от биологични и химични 

контаминанти в храните. 

8. Общи въпроси на хигиената на труда. Физиология на труда. Хигиенна 

характеристика на физични и химични фактори в производството. 

9. Хигиена на труда на стоматолога. Хигиенни основи и елементи на 

здравословния начин на живот. 

10. Хигиенни проблеми на обучението и възпитанието на децата и юношите. Ролята 

на училищния стоматолог в запазване на общото и стоматологично здраве при 

подрастващите. 

 


