
КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 

1. Предмет и методи на епидемиологията – определение, цели, задачи, връзки с други 
дисциплини, значение. 
2. Инфекциозен процес – определение биологична основа на епидемиологичния про- 
цес. Характеристика. 
3. Епидемичен процес – определение, съставки, епидемично огнище, форми. 
4. Източник на заразата – човек и животно – болен и заразоносител, епидемично зна- 
чение на клиничната форма на болестта и заразоносителството. 
5. Механизъм на предаване на заразата – биологична обусловеност, видове, фази, фак- 
тори на предаването. Пътища на разпространението на заразата. Класификация на за- 
разните болести. 
6. Фактори на предаване на заразата – вода, хранителни продукти, предмети от обкръ- 
жаващата среда, почва, въздух. 
7. Възприемчивост на населението – неспецифични и специфични фактори. 
8. Имунопрофилактика. Видове ваксини. Начин на приложение. Постваксинални ус- 
ложнения. Организация на имунизациите. 
9. Социален фактор – видове, начин на влияние и значение. 
10. Природен фактор. Живи преносители на инфекциозните заболявания. 
11. Видове  епидемии  –  контактно-битови, капкови,  трансмисивни,  водни,  млечни  и 
хранителни. 
12. Епидемиологично проучване – цел, етапи, начин на провеждане, епидемиологичен 
анализ. 
13. Общо профилактични и основни противоепидемиологични мерки. 
14. Мерки в епидемиологичното огнище. 
15. Вътреболнични инфекции. 
16. Проблеми на ликвидацията на заразните заболявания. 
17. Дезинфекция и стерилизация – определение, методи, средства. 
18. Дезинсекция – определение, методи, средства. 
19. Даратизация – определение, методи, средства. 
20. Инфекция, инфекциозен процес, инфекциозна болест. 
21. Клинико-епидемиологична,  клинико-лабораторна  и  етиологична  диагностика  на 
инфекциозните болести. 
22. Симптоми и синдроми при инфекциозните болести. 
23. Основни клинико-лабораторни изследвания при инфекциозните болести. 
24. Микробиологични и вирусологични изследвания при инфекциозните болести. 
25. Етиологично лечение на инфекциозните болести  – антибиотично, химиотерапев- 
тично и имунобиологично. 
26. Патогенетично лечение при инфекциозните болести – антибиотично, химиотерапев- 
тично и имунобиологично. 
27. Коремен тиф, паратиф „А” и паратиф „Б”. 
28. Салмонелози. 
29. Хранителни токсикоинфекции. 
30. Ботулизъм. 
31. Бактериална дезинтерия. Шигелози. 
32. Колиентерити. 
33. Холера. 
34. Бруцелоза. 
35. Лептоспирози. 
36. Вирусен хепатит тип „А” и тип „Е”. 
37. Вирусен хепатит тип „Б” и тип „Д”. 
38. Вирусен хепатит тип „С” и тип „Q”. 



39. Остра чернодробна недостатъчност при вирусен хепатит. 
40. Дифтерия. 
41. Скарлатина. 
42. Брусница. 
43. Рубеола и лещенка. 
44. Инфекциозна мононуклеоза. 
45. Грип и ОРЗ. 
46. Коклюш и паракоклюш. 
47. Заушка. 
48. Менингококова болест. 
49. Полиомиелит. 
50. Коксаки и ЕСНО вирусни инфекции. 
51. Чума. 
52. Туларемия. 
53. Петнист тиф – епиденичен и ендемичен. 
54. Ку-треска. 
55. Марсилска треска. 
56. Сезонни и арбовирусни енцефалити. 
57. Възвратен тиф – въжков и кърлежив. 
58. Лаймска болест. 
59. Кримска хеморагична треска. 
60. Хеморагична треска с бъбречен синдром. 
61. Жълта треска. 
62. Папатациева треска. Денга. 
63. Антракс. 
64. Тетанус. 
65. Бъс. 
66. СПИН. 
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