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КОНСПЕКТ ЗА ПРАКТИЧЕН ИЗПИТ ПО ХИГИЕНА И 
ЕКОМЕДИЦИНА – 

III курс 

1. Държавен здравен контрол – организация, структура, дейности. РЗИ. 
2. Методи за хигиенно изследване и оценка на основните физически фактори на въз- 
духа – температура и влажност. 
3. Методи за хигиенно изследване и оценка на основните физически фактори на въз- 
духа – скорост на движение на въздуха и инфрачервена радиация. 
4. Субективни методи за определяне и оценка на комплексното влияние на микрокли- 
матичните фактори върху организма. 
5. Обективни методи за оценка действието на микроклимата върху организма – фи- 
зични и физиологични. 
6. Хигиенна оценка на атмосферното замърсяване – методи за пробовземане, анализ и 
оценка. 
7. Хигиенна оценка на въглероден диоксид, въглероден оксид азотни оксиди и серен 
диоксид. Здравно значение. 
8. Хигиенна оценка на оловни аерозоли и на запрашеността на въздуха. Здравно зна- 
чение. 
9. Хигиенен контрол на водоизточници и питейни води  – предварителен и текущ; за- 
дачи, видове мониторинг. 
10. Методи за вземане на проби вода. Показатели за здравна оценка на питейните води. 
11. Хигиенна оценка на органолептичните качества на питейната вода и някои физико- 
химични – температура, рН и твърдост. Здравно значение. 
12. Хигиенна оценка на окисляемост, хлориди и сулфати в питейната вода. Здравно 
значение. 
13. Хигиенна оценка на съдържанието на амоняк, нитрити и нитрати в питейната вода. 
Здравно значение. 
14. Микробиологичен анализ на питейната вода. 
15. Методи за пречистване и обеззаразяване на водата – коагулация, хлориране. Обез- 
заразяване на малки количества вода. 
16. Хигиенно обследване на жилища и обществени сгради. Методи за оценка на отоп- 
ление, осветление и вентилация. 
17. Хигиенно обследване на лечебно-профилактични заведения – принципи и изисква- 
ния. 
18. Оценка на индивидуалното хранене. Методи за определяне на енергоразхода, нор- 
мална телесна маса и потребности от хранителни вещества. 
19. Методи за проучване на храненето. Хигиенна оценка на меню и режим на хранене 
при различни възрастови и професионални групи. 
20. Здравна експертиза на храни и хранителни продукти – етапи, вземане на проби, ана- 
лиз и оценка. 
21. Здравна експертиза на храни и хранителни продукти – експертиза на месо. 
22. Здравна експертиза на храни и хранителни продукти – експертиза на мляко. 
23. Здравна експертиза на храни и хранителни продукти – експертиза на детски храни и 
консерви. 
24. Профилактика  на  хранителните  заболявания  (отравяния).  Задачи  на  лекаря  при 
взрив от заболяване (отравяне) от хранителен произход. 
25. Принципи и изисквания на предварителния и текущ здравен контрол на заведенията за 
обществено хранене. 
26. Психофизиологични методи за оценка тежестта на работа, степента и характера на 
умората – изследване на нервната система и анализаторите. 
27. Хигиенно-токсикологични методи за оценка на химичните вещества в работната 
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среда. Принципи на хигиенно нормиране на химичните вещества. 
28. Здравен контрол при приложение на пестициди. Задачи на лекаря при работа с пес- 
тициди. Определяне на холинестеразната активност (ХЕА). 
29. Хигиенна оценка на шума и вибрациите. 
30. Основни принципи и мероприятия за защита от закрити и открити източници на йо- 
низираща радиация. Дезактивация. 
31. Методи за оценка на физическото развитие на деца и ученици – антропометрия, по- 
казатели за физическа дееспособност, лекарски преглед. 
32. Хигиенно обследване на училище. 
33. Хигиенно обследване на детски ясли и градини. 
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