
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА ЛЕКЦИИТЕ НА 

СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИ –IV КУРС 

 

1. Въведение в хигиената и екологията. Характер и насоченост на профилактичната 

медицина. 

2. Антропогенно замърсяване на атмосферата 

3. Хигиенни проблеми на средата за обитаване 

4. Йонизиращи лъчения, радиоактивно замърсяване. Лъчезащита. 

5. Нутрициология и хигиена на храненето. Основни направления и екологични 

проблеми. 

6. Алтернативно хранене. Храносмилане и усвояемост на хранителните вещества. 

7. Заболявания, свързани с нездравословното хранене. 

8. Трудова медицина.Вредни фактори на работната среда и професионални 

заболявания. Физиологична и ергономична оценка на труда. 

9. Структура на заболеваемостта при деца и ученици. 

10.  Геронтология и герохигиена. 

 

 
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА СЕМИНАРНИТЕ ЗАНЯТИЯ НА СТУДЕНТИТЕ 

МЕДИЦИ – IV курс  

 

 1. Хигиенно-екологични проблеми на замърсяването на въздуха, водата и 

почвата. 

 2. Климат и време. Метеотропни състояния и заболявания. Климатолечение и 

климатопрофилактика. 

 3. Общобиологично, здравно и стопанско значение на водата. Епидемиологична 

и токсикологична оценка на водата. Водоснабдяване и охрана на водоизточниците. 

4. Хигиенни изисквания на използваните полимерни материали в бита, 

хранителната промишленост и медицината. 

 5. Биологично значение на основните нутриенти. 

 6. Хигиенна характеристика на основните групи хранителни продукти.  

 7. Принципи на здравословното хранене. Диференциране храненето на 

различните групи от населението. 

 8. Принципи на диетичното /лечебното/ хранене. Характеристика на основните 

диети. 

 9. Химично замърсяване на храните. Токсикологична оценка и здравен риск. 

 10. Кулинарна обработка и консервиране на храните. Функционални храни и 

добавки.  

11. Служба по трудова медицина – функции и задачи. Оценка на риска на 

работното място. 

12.Трудово-хигиенни аспекти на физичните и химични  фактори на работната 

среда.  

 13. Хигиена на труда в промишлеността и селското стопанство.  

 14. Акцелерация. Дневен и училищен режим. Здравна култура на подрастващите.  

 15. Хигиенно нормиране и оценка на здравния риск. Елементи на здравословния 

начин на живот. 

 
 
 



ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ НА 

СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИ – IV курс 
 

1. Структури и задачи на профилактичната мрежа в България. Държавен здравен 

контрол. Методи за проучване в хигиенната наука 

2. Замърсители на въздуха. Методична постановка за проучване замърсяването на 

въздуха.Изследване и оценка на прахови замърсители. 

3. Здравен контрол на водоизточниците и питейната вода – вземане на проба вода за 

анализ, група показатели и методи за анализ.Санитарни норми. 

4. Методи за пречистване и обеззаразяване на водата. 

5. Постановка и методология за оценка санитарното състояние на почвата. 

6. Методични постановки за проучване на микроклимата в помещения. Методи за 

разделно и комплексно изследване на микроклиматичните фактори. 

7. Физиолого-хигиенни изисквания към средата за обитаване – светоцветови, въздушен, 

топлинен, пространствен и акустичен комфорт. 

8. Хигиенно-токсикологична оценка на миещи средства, перилни препарати и 

текстилни материали. 

9. Контрол на лъчезащитата на персонала и пациентите при рентгенова диагностика. 

10. Хигиенна оценка на условията за пребиваване на болните в лечебните 

заведения.Профилактика на ВБИ. Средства за дезинфекция. 

11. Контролно занятие по хигиена на околната среда.ТЕСТ. 

12. Санитарна експертиза на хранителните продукти. Експертиза на хляб и тестени 

изделия. 

13. Санитарна експертиза на мляко, детски храни и консерви. 

14. Санитарна експертиза на месо, яйца и хранителни мазнини. 

15. Методи за оценка на хранителния прием. 

16. Методи за оценка на хранителния статус на организма. Антропометрични и 

физиологични методи. 

17. Клинични и биохимични методи за оценка на хранителния статус на организма. 

18. Санитарно-хигиенни изисквания към ЗОХ и обектите за търговия с хранителни 

продукти. 

19. Профилактика на бактериални хранителни заболявания. 

20. Контролно занятие по проблемите на храненето. ТЕСТ. 

21. Режим на труд и почивка. Физиологични методи за оценка на работоспособността и 

умората. 

22 Методи за оценка на функционалното състояние на ЦНС – внимание и памет. 

Стресогенни фактори в трудовата дейност. 

23. Хигиенна оценка на шума и вибрациите и неблагоприятното им влияние влияние 

въху организма. 

24. Контрол на замърсяването на работната среда с химични агенти. Правила за 

безопасна работа с пестициди. 

25. Ергономични изисквания към работното място и работната мебел – основни 

принципи.   

26. Санитарно-хигиенни изисквания към промишлените предприятия. 

27. Писмен колоквиум по трудова медицина 

28. Здравно-хигиенна оценка на учебните програми и режима на обучение на 

учениците. 

29. Методи за оценка на физическото и нервнопсихическото развитие на децата и 

юношите. 

30. Обобщаващо занятие. 


