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ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

 
Курс на обучение: 3 курс 
Семестри на обучение: V -ти семестър 
Изпит в V –ти семестър 
Хорариум на аудиторните занятия: 30 часа 
Лектори: Проф. М. Стойчева дмн, Проф. Р. Комитова дм,  Доц. А. Петров, дм, Доц. О. 
Бойкинова, дм 
 

Учебен план 

Семестър Учебни 

седмици 

Часове 

седмично 

Всичко 

часове 

От тях  

Лекции 

Кредит 

V 15 2 30 30 2 
 
АНОТАЦИЯ: 
     Чрез изучаване на дисциплината Инфекциозни болести и Епидемиология, 
студентите получават основни познания относно причините, условията и механизмите 
за поява и разпространение на инфекциозните болести, тяхната превенция, надзор и 
контрол, както и тези на вътреболничните инфекции, дезинфекция и 
имунопрофилактика. Изучават и усвояват знания за етиологията, патогенезата, 
клиниката, лечението и усложненията при най-често срещаните инфекциозни болести. 
ЦЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Целта на обучението по Инфекциозни болести и 
Епидемиология е да формира: 
 знания за закономерностите в разпространението на инфекциозните заболявания  

и на вътреболничните инфекции, както и за системата от мерки, осигуряващи 
превенцията и контрола им. 
 знания за етиологията, патогенезата, клиниката, лечението и усложненията на 
най-важните инфекциозни заболявания на съвременния етап. 

ЗАДАЧИ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Придобиване на специфични знания, свързани със 
акушерската дейност при пациентите с определени инфекциозни болести. 
МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ: лекции. 
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ПРИЛАГАНИ В ОБУЧЕНИЕТО: таблици, схеми, 
графики, мултимедия. 
КОНТРОЛ И ОЦЕНКА: Индивидуални картони за присъствие. Дисциплината 
завършва с изпит в V –ти семестър. 
МЕТОДИ НА КОНТРОЛ: Поименна проверка по време на лекционния курс. 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ: теоретични знания, включващи:  
 познания за етиологията, патогенезата, клиничното протичане и евентуалните  
усложнения на инфекциозните болести. 
 теоретично представени умения относно организацията на приема, лечението 
 изписването на пациентите с инфекциозни болести. 

знания за епидемиологията, превенцията и контрол на инфекциозните болести и 
вътреболничните инфекции. 

 
 
 
 



ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
     Лекциите включват:  
 10 часа епидемиология на инфекциозните болести: 

ЛЕКЦИЯ №1 - 2 часа: 
Предмет, теория и методи на епидемиологията на инфекциозните болести и на 
епидемиологията на неинфекциозните масови болести. Теория на епидемичния процес 
– източник  на инфекция, механизми и фактори на предаване, възприемчивост на 
населението, социални и природни фактори, форми на епидемичния процес. 
ЛЕКЦИЯ №2 - 2 часа:   
Епидемиологичен надзор и контрол на инфекциозните болести. Мерки спрямо 
източника на инфекция, контактните и външната среда. Дезинфекция и стерилизация. 
Имунопрофилактика – задължителни и препоръчителни ваксини. 
ЛЕКЦИЯ №3 - 2 часа:  
Епидемиологичен надзор и контрол на въздушно-капкови и чревни инфекции. 
ЛЕКЦИЯ №4 – 2 часа: 
Епидемиологична характеристика, превенция и контрол  на Вирусни хепатити А, В, С, 
Д, Е и на ХИВ/СПИН.  
ЛЕКЦИЯ №5 – 2 часа:  
Епидемиология, превенция и контрол на вътреболничните инфекции. Вътреболничните 
инфекции в рискови клиники. 
 20 часа инфекциозни болести: 

ЛЕКЦИЯ №6 – 1 час: 
Общо учение за инфекция и инфекциозните болести: Инфекциозен процес и 
инфекциозна болест. Периоди в протичането на инфекциозната болест. Симптоми и 
синдроми при инфекциозни заболявания. Класификация на инфекциозните болести. 
Наблюдение и грижи за инфекциозно болните. 
Специална част - Капкови инфекции: 
ЛЕКЦИЯ №7 – 1 час:  
Грип. Остри респираторни вирусни инфекции- грижи за болния. Поведения при 
усложнения. 
ЛЕКЦИЯ №8 – 1 час:  
Морбили. Рубеола. Поведение на медицинските сестри в дома и стационара. 
ЛЕКЦИЯ №9 - 1 час  
Скарлатина, Варицела. Усложнения. 
ЛЕКЦИЯ №10 - 1 час:  
Паротит, Инфекциозна мононуклеоза. Поведение към болните, контактните и грижи 
при усложнения.   
ЛЕКЦИЯ №11 - 1 час:  
Дифтерия. Коклюш – наблюдение и специални грижи за болния 
ЛЕКЦИЯ №12 - 2 часа:  
Менингококов менингит. Свръх остър менингококов сепсис/СОМС/. Епидемичен 
полиомиелиет. Наблюдение и грижи за болния. Коксаки вирусни инфекции. 
ЛЕКЦИЯ №13 - 1 час  
Вирусни хеморагични терски. Лаймска болест – наблюдение и грижи за болия. 
ЛЕКЦИЯ №14 - 1 час:  
Лептоспироза-наблюдение специални грижи. 
Чревни инфекции 
ЛЕКЦИЯ №15 - 1 час:  
Коремен тиф. Паратифове – грижи за болния. 
ЛЕКЦИЯ №16 - 1 час:  



Хранителни интоксикации – салмонелози, стафилококи, условно патогенни микроби. 
Наблюдение и специални грижи за болния. 
ЛЕКЦИЯ №17 - 1 час:  
Холера. 
ЛЕКЦИЯ №18 - 1 час:  
Шигелози. Колиентерити – наблюдение и грижи за болния. 
ЛЕКЦИЯ №19 - 2 часа:  
Вирусни хепатити / А, В , С , Д, Е ../ - наблюдение и специални грижи за болния 
Трансмисивни инфекции: 
ЛЕКЦИЯ №20 - 2 часа:  
СПИН- наблюдение и грижи. Мерки за безопасна работа на медицнската сестра 
ЛЕКЦИЯ №21 - 1 час:  
Рикетсиози – Петнист тиф, Ку – треска, Марсилска треска – наблюдение и грижи за 
болния 
Покривни инфекции: 
ЛЕКЦИЯ №22 - 1 час:  
Антракс – грижи за болния. Тетанус, тетанус на новороденото. Грижи за болния. Бяс - 
грижи за болния. 
 
 

К О Н С П Е К Т 
 

 
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 
1. Инфекциозен процес и инфекциозна болест. Периоди в протичане на инфекциозната 
болест. 
2. Симптоми и синдроми при инфекциозни заболявания. 
3. Грип. Остри респираторни вирусни инфекции. 
4. Скарлатина. 
5.Морбили.  
6.Рубеола. 
7.Паротит. 
8.Инфекциозна мононуклеоза. 
9.Дифтерия. 
10.Коклюш. 
11. Менингококова инфекция -  менингококов менингит и сепсис. 
12. Епидемичен полиомиелит. Коксаки вирусни инфекции. 
13. Варицела. Усложнения. 
14. Коремен тиф. Паратифове. 
15. Хранителни интоксикации – салмонелни, стафилококови и микроорганизмни. 
Ботулизъм. 
16. Холера. 
17. Шигелози. 
18. Колиентерити.  
19. Вирусни хепатити (А, В, С, D, E..) 
20. Лептоспирози. 
21. Ку – треска. 
22. Марсилска треска. 
23. Бяс. Тетанус. 
24. Антракс.  



Задължителна и препоръчителна литература: 
1.Учебник по  инфекциозни болести (за медицински специалисти – мед. сестри, 
акушерки, мед. лаборанти и здр. инспектори). Под редакцията на проф. д-р М. 
Стойчева-Въртигова, 2017, Медицинско издателство „Литера принт“АД- Стара Загора. 
2. Лечение на инфекциозните заболявания, Под редакцията на  проф. Г. Генев, МФ, 
2010 г. 
3. Практическо ръководство по инфекциозни болести, МУ Пловдив 2017г., под 
редакцията проф. д-р М. Стойчева 
4. Лекционен курс 
 
     Учебната програма е приета на Катедрен съвет, Протокол №, дата.0.2019г. 
 
 
                                                                                                                                    Автор: 
                                                                                                                Доц. О. Бойкинова, дм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


