
КОНСПЕКТ ПО ХИГИЕНА 
 
1. Медицинската  хигиена  в  структурата  на  медицинското  познание.  Цел,  задачи, 
методи. Организация за опазване и контрол на общественото здраве в България. 
2. Хигиена на атмосферния въздух. Физични фактори на атмосферата – космични и 
метеорологични. 
3. Време и климат. Метеотропни реакции. 
4. Хигиена на атмосферния въздух. Химични фактори. Атмосферно замърсяване – 
източници, основни замърсители, преки и косвени здравни ефекти. 
5. Зимен  и  летен  смог  –  същност  и  значение  за  здравето.  Самоочистване  на 
атмосферата. Мероприятия за санитарна защита на атмосферния въздух. 
6. Озеленяване на населените места – видове и здравно значение. 
7. Значение на водата за човека. Произход и същност на “водния глад”. Химичен 
състав на питейната вода и значението му за здравето на населението. 
8. Епидемична безопасност на питейната вода. Микробиологични показатели за 
оценка. Заболявания предавани по воден път. 
9. Системи за водоснабдяване на населените места. Пречистване и обеззаразяване на 
питейната вода. Здравна защита на водоизточниците. 
10. Хигиена на почвата. Биогеохимични заболявания. Замърсяване на почвата – 
влияние върху здравето. Очистване (асенизация). 
11. Шумът в населените места – хигиенна оценка, влияние върху здравето, 
мероприятия за здравна защита. 
12. Хигиенни изисквания към многопрофилните лечебно-профилактични заведения. 
13. Хигиенно-технически изисквания към денталните заведения. Събиране и 
обезвреждане на болничните отпадъци. Хигиенно-противоепидемичен и лечебно- 
предпазен режим. 
14. Хигиенни изисквания към денталните заведения. 
15. Хранене, храни и здраве. Принципи на здравословното хранене. 
16. Хигиенна оценка на основните хранителни вещества. Белтъци – биологични 
функции, структурни елементи, нарушения на вноса им в организма, източници и 
потребности. 
17. Хигиенна оценка на основните хранителни вещества. Мазнини – биологични 
функции, структурни елементи, нарушения на вноса им в организма, източници и 
потребности. 
18. Хигиенна оценка на основните хранителни вещества. Въглехидрати – биологични 
функции, структурни елементи, нарушения на вноса им в организма, източници и 
потребности. 
19. Хигиенна оценка на минералните вещества в храната. 
20. Хигиенна оценка на витамините в храната. 
21. Хранителни продукти от животински произход. Хигиенна характеристика и 
здравно значение на мляко и млечни продукти. 
22. Хранителни продукти от животински произход. Хигиенна характеристика и 
здравно значение на месо и месни продукти, яйца и яйчни продукти. 
23. Хранителни продукти от растителен произход. Хигиенна характеристика и здравно 
значение на зърнени храни и продукти от тяхната преработка, зеленчуци и плодове. 
24. Хранителни продукти от растителен произход. Хигиенна характеристика и здравно 
значение на гъби, варива, ядкови плодове и подправки. Мазнини. 
25. Кулинарна обработка на храните. Консервиране на хранителните продукти. 
Функционални храни. Ролята на храните в профилактиката на зъбния кариес. 
26. Особености в храненето на различни популационни  групи от населението. 



Фактическо хранене и хранителен статус. 
27. Хранителни заболявания с биологично и химично замърсени храни – етиология, 
същност и профилактика. 
28. Хранителна профилактика на някои социално-значими заболявания. 
29. Хигиената на труда като част от трудовата медицина – същност и задачи. 
Работоспособност и промени в организма при работа. Професионален стрес. 
30. Съвременни проблеми свързани с труда. Профилактика на умората. 
Производствени вредности – прах и прахови заболявания. 
31. Физични фактори в производствената среда → производствен микроклимат - 
хигиенна характеристика и профилактика. 
32. Физични фактори в производствената среда – механични трептения → инфразвук, 
шум, ултразвук, вибрации - хигиенна характеристика и профилактика. 
33. Химични  замърсители  в  производствената  среда  –  тежки  метали,  киселини  и 
основи. 
34. Хигиена на денталния труд. 
35. Цел и задачи на хигиената на детската и юношеска възраст (ХДЮВ). Възрастова 
периодизация, особености в растежа и развитието на децата и подрастващите. 
36. Хигиенни изисквания към дневния режим на децата и подрастващите. 
37. Хигиенни изисквания към детските заведения и училищата. 
38. Лична хигиена. Здравословен начин на живот. 
Практически въпроси: 
1. Хигиенна характеристика на микроклимата. Методи за изследване и анализ на 
микроклиматичните показатели – температура, влажност, движение на въздуха и 
инфрачервена радиация. 
2. Характеристика  на  комплексното  влияние  на  микроклимата  върху  организма. 
Субективни и физични методи за изследване. 
3. Характеристика  на  комплексното  влияние  на  микроклимата  върху  организма. 
Физиологични методи за изследване. 
4. Атмосферни замърсители – постановка и методи за пробовземане, изследване и 
анализ. Единна национална система за мониторинг на атмосферното замърсяване в 
България. Постановка и методи за изследване на прах, оловни и живачни аерозоли в 
производствената среда. 
5. Здравен  контрол  на  водоснабдяването  и  водата  за  питейно-битови  нужди  – 
предварителен и текущ. Методи за пробовземане на питейни води. 
6. Хигиенна оценка и здравно значение на органолептичните и някои физикохимични 
качества на питейните води – рН и твърдост. 
7. Хигиенна оценка и здравно значение на някои химични показатели в питейните 
води – амоняк, нитрити, нитрати и флуор. 
8. Критерии за оценка на епидемичната безопасност на питейната вода
 – микробиологични показатели: здравно значение, анализ и интерпретация. 
9. Методи  за  пречистване  и  обеззаразяване  на  питейната  вода  –  коагулация  и 
хлориране. 
10. Хигиенно  обследване  на  жилища  и  жилищни  сгради.  Методи  за  оценка  на 
отопление, вентилация, осветление. 
11. Хигиенно обследване на дентален кабинет. 
12. Методи за проучване и оценка на хранителен прием при различни възрастово- 
полови и професионални групи от населението. 
13. Здравна експертиза на месо. 
14. Здравна експертиза на мляко, детски храни и консерви. 
15. Профилактика  на  хранителните  заболявания/отравяния.  Задачи  на  медицинския 



специалист при взрив от хранително заболяване/отравяне. 
16. Принципи и изисквания на предварителния и текущ здравен контрол в заведенията 
за обществено хранене. 
17. Методи за оценка на тежестта на работата, степента и характера на умората. 
Психофизиолигични тестове за изследване на централната нервна система (паметови 
процеси, психомоторна сфера, внимание) и анализаторите. 
18. Методи за хигиенна оценка на шум и вибрации. 
19. Методи за оценка на физическото развитие на деца и подрастващи – 
антропометрия, физиометрия, соматоскопия. 
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