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Цел на обучението по дисциплината  

 
Курсът има за цел да даде теоретични знания за закономерностите в 

разпространението, превенцията, надзора и контрола на инфекциите 
свързани с медицинското обслужване (ИСМО/НИ) и умения за участие в 
решаването на практически проблеми за ограничаване честотата,  
икономическите и социални загуби, свързани с ИСМО/НИ. 
 
Тематично съдържание на учебната дисциплина  
Общо 15 часа 
 
 
1. ИСМО/НИ - определение, етиология, класификация, значение- 2 часа  
2.  Източници на инфекция, механизъм на предаване и болнично 

население. Медицинско и социално значение и икономическа тежест на 
ИСМО/НИ- 1 час 

3. Епидемиологичен надзор и контрол. Нормативни документи -1 час 
4. Физични и химични методи за дезинфекция и стерилизациа- основно 

профилактично и противоепидемично направление в епидемиологичния 
надзор на ИСМО/ВБИ . Дезинфекция на ръце-2 часа  

5. Индикаторни инфекцци-2 часа 
6. Бъндели(пакет от мерки за превенция и контрол на индикаторни 

инфекции - 2 часа 
7. Нозокомиални взривове – представяне на описателна и аналитична фаза 

на взривове с различна етиология в най-рискови клиники - 2 часа 
8. Изолация в болницата – 2 часа 
9. Стандартни изолационни мерки- 1 час 

 
Техническо осигуряване на обучението 
Аудиторните занятия се провеждат в модерни аудитории или зали, 
оборудвани с мултимедийна техника и Интернет. 
Планирани учебни дейности и методи на преподаване 
Курсът предвижда лекции и практически упражнения.  
Методи на преподаване - лекционно изложение; дискусии; дебат по теми 
от курса. 



Методи и критерии на оценяване 

Курсът завършва с тест.  Оформената окончателна оценка се мотивира 
пред студента и се вписва в изпитния протокол и студентската книжка.  

Стандарти за оценяване Стандартите за оценяване са съобразени с 
Академичния стандарт, приет с решение на АС – Протокол № 9/26.11.2015 
год. Студентите се оценяват по шестобална система от слаб (2) до отличен 
(6): Отличен (6) – за много добро познаване на въпросите от общата и 
специалната части на клиничната епидемиология, включени в теста и 
разгледани в информационните източници. Владеене на ключови знания и 
умения, възможности за собствено мислене при решаването на задачи. Мн. 
добър (5) - за добро познаване на въпросите. Добър (4) – за основно 
познаване на въпросите. Среден (3) - за ниско познаване на въпросите. 
Слаб (2) – не отговаря на нито едно от изискванията по-горе. При 
започване на учебната дисциплина студентите се запознават подробно със 
стандартите за оценяване от преподавателите.  

Формиране на крайната оценка Във формирането на крайната оценка 
вземат участие следните компоненти (К): 1. Оценка от финалния писмен 
тест по Медицинско осигуряване на бедствените ситуации (К1) с 
коефициент на значимост 0.4. 3. Оценка от финалния писмен тест по 
клинична епидемиология (К2) с коефициент на значимост 0.6. 7 Крайна 
оценка = (К1 Х 0.4) + (К2 Х 0.6) Ако една от компонентите на крайната 
оценка е слаб (2), то крайната оценка е също слаб (2). Изпитните 
материали се съхраняват и се предоставят на студентите да се запознаят с 
тях и основанията за оценка по ред и процедура обявени предварително. 
Периодът, в който се осигурява достъп на студентите до изпитните 
материали и резултати е не по-дълъг от 5 (пет) работни дни след датата на 
изпита. Настоящият Академичен стандарт се предоставя на студентите в 
началото на обучението по учебната дисциплина.  

Библиография (основни заглавия) 
1.Клинична епидемиология.  Под редакцията на Й. Стоилова и доц. АКеворкян. 
Медицинско издателство „Райков”, Пловдив, 2017 г. 
2.Превенция и контрол на неонаталните инфекции. Под редакцията на Й. 
Стоилова и М. Кръстева. Издателство”Медицински университет” Пловдив, 
2013 г.  
3. Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за Утвърждаването на медицински 
стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции. Обн. ДВ. 
бр.43 от 14 Май 2013 г. 
4. Лекции  от  БШПБХ . Болнична  хигиена/Превенция и контрол   на  
нозокомиалните инфекции. 
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Цел на обучението по дисциплината  

 
Курсът има за цел да даде теоретични знания за закономерностите в 

разпространението, превенцията, надзора и контрола на инфекциите 
свързани с медицинското обслужване (ИСМО/НИ) и умения за участие в 
решаването на практически проблеми за ограничаване честотата,  
икономическите и социални загуби, свързани с ИСМО/НИ. 
 
Тематично съдържание на учебната дисциплина  
Общо 15 часа 
 
 
1.Инфекции, свързани с медицинско обслужване - определение, етиология, 
класификация, значение. Източници на инфекция, механизъм на предаване 
и болнично население. Медицинско и социално значение и икономическа 
тежест-2 часа. 
2.Надзор ( наблюдение ), контрол и постоянно мониториране  на  ИСМО- 3 
часа. 
3. Дезинфекционна програма на болницата -1 час  
4.Дезинфекция на ръце и повърхности- 2 часа.  
5.Предпазване на медицински персонал от кръвно преносими инфекции, 
причинени от HBV,HCV, HIV-2 часа. 
6.Стандартни изолационни мерки – 2 часа. 
7.Специални изолационни мерки(изолация в болницата) и 
епидемиологични мерки в надзора на пациенти носители на 
мултирезистентни микроорганизми – 3 часа. 

 
Техническо осигуряване на обучението 
Аудиторните занятия се провеждат в модерни аудитории или зали, 
оборудвани с мултимедийна техника и Интернет. 
Планирани учебни дейности и методи на преподаване 
Курсът предвижда лекции и практически упражнения.  
Методи на преподаване - лекционно изложение; дискусии; дебат по теми 
от курса. 
Методи и критерии на оценяване 
Курсът завършва с тест.  Оформената окончателна оценка се мотивира 
пред студента и се вписва в изпитния протокол и студентската книжка.  

Стандарти за оценяване Стандартите за оценяване са съобразени с 
Академичния стандарт, приет с решение на АС – Протокол № 9/26.11.2015 



год. Студентите се оценяват по шестобална система от слаб (2) до отличен 
(6): Отличен (6) – за много добро познаване на въпросите от общата и 
специалната части на клиничната епидемиология, включени в теста и 
разгледани в информационните източници. Владеене на ключови знания и 
умения, възможности за собствено мислене при решаването на задачи. Мн. 
добър (5) - за добро познаване на въпросите. Добър (4) – за основно 
познаване на въпросите. Среден (3) - за ниско познаване на въпросите. 
Слаб (2) – не отговаря на нито едно от изискванията по-горе. При 
започване на учебната дисциплина студентите се запознават подробно със 
стандартите за оценяване от преподавателите.  

Формиране на крайната оценка Във формирането на крайната оценка 
вземат участие следните компоненти (К): 1. Оценка от финалния писмен 
тест по Медицинско осигуряване на бедствените ситуации (К1) с 
коефициент на значимост 0.4. 3. Оценка от финалния писмен тест по 
клинична епидемиология (К2) с коефициент на значимост 0.6. 7 Крайна 
оценка = (К1 Х 0.4) + (К2 Х 0.6) Ако една от компонентите на крайната 
оценка е слаб (2), то крайната оценка е също слаб (2). Изпитните 
материали се съхраняват и се предоставят на студентите да се запознаят с 
тях и основанията за оценка по ред и процедура обявени предварително. 
Периодът, в който се осигурява достъп на студентите до изпитните 
материали и резултати е не по-дълъг от 5 (пет) работни дни след датата на 
изпита. Настоящият Академичен стандарт се предоставя на студентите в 
началото на обучението по учебната дисциплина.  

Библиография (основни заглавия) 
1.Клинична епидемиология.  Под редакцията на Й. Стоилова и доц. АКеворкян. 
Медицинско издателство „Райков”, Пловдив, 2017 г. 
2.Превенция и контрол на неонаталните инфекции. Под редакцията на Й. 
Стоилова и М. Кръстева. Издателство”Медицински университет” Пловдив, 
2013 г.  
3. Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за Утвърждаването на медицински стандарт 
по превенция и контрол на вътреболничните инфекции. Обн. ДВ. бр.43 от 
14 Май 2013 г.  
4.За дезинфекцията и стерилизацията в болничната практика. Помагало за 
специалиста. Комитет по изтотвяне на наръчника Турция и 
България(Н.Гачева, Р.Вачева, А.Кеворкян, М. Николова, А. 
Корчева).www=das.org.tr. Тематичен брой 4 Нозокомиални инфекции,2018г. 
5. Лекции  от  БШПБХ . Болнична  хигиена/Превенция и контрол   на  
нозокомиалните инфекции. 
 

Изготвили: проф. д-р Й.Стоилова, дм и доц.д-р Кеворкян,дм 
 


