
АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА 

ДИСЦИПЛИНА 
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА 

 
Основна мисия на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа 

медицина,  МУ– Пловдив е подготовка на знаещи и можещи лекари.  
Основната цел Катедрата да бъде водеща, авторитетна и желано място за 

обучение и професионална реализация чрез осигуряване на :  
- високо качество на обучение;  
- значими научни постижения;  
- съвременна учебната и терапевтична база;  
- интелектуална мотивация на студентите.  

Целта отговаря на: 
• мисията и концепцията за МУ Пловдив, 
• обема и кредитния рейтинг на дисциплината (по cистемата ECTS), видни от 

учебния план; 
• квалификационната характеристика на специалността; 
• образователната степен магистър. 

Дисциплината Инфекциозни болести се изучава в завършващия етап от подготовката на 
студентите, поради което акцент на обучението е не само теоретичната подготовка, а и  
предстоящата практическа работа на бъдещите лекари.  
Основните задачи на обучението по Инфекциозни болести в МУ-Пловдив са: 

1. Изучаване на етиологията, патогенетичните механизмите за възникване и 
развитие на инфекциозния процес при човека на базата на съвременното ниво на 
научното познание; 

2. Познаване на епидемиологията, рисковите и профилактични фактори при 
различни групи инфекциозни заболявания; 

3. Изясняване механизмите на екстремални въздействия (природни и социални 
бедствия, стрес, урбанизация и др.) върху психо-соматичното и биологично 
развитие на човека, както и ролята им в патогенезата на инфекциозните болести; 

4. Внедряване на патогенетичния подход в клиничното мислене на студента и 
докторанта към болния чрез обучение, свързано с клиничните потребности; 

5. Приемане концепцията за интердисциплинарен (тимов) подход при лечение на 
болния с инфекциозно заболяване; 

6. Познаване индикациите за провеждане на химико-клинични, образни изследвания 
при диагнозата и диференциалната диагноза на инфекциозно болни; 

7. Познание за съвременните индикации / контраиндикации за провеждане на 
антибактериална/антивирусна терапия, продължителност на терапевтичните 
курсове; потенциални странични действия и превенцията им; 

8. Познание на съвременните принципи на проследяване и прогноза на пациентите 
след постигнат терапевтичен отговор (ХИВ/СПИН); 

9. Умения (вкл. психологически) да дискутират по подходящ начин различни  
въпроси, свързани с диагнозата, лечението и прогнозата на пациентите с 
ХИВ/СПИН и техните семейства;  

Приоритетна задача е работата със студенти, което изисква:  



1. Преглед и координация на учебната програма по Клиника на инфекциозните 
болести с тази на другите катедри в МУ-Пловдив, които преподават близки по 
тематика курсове - имунология, микробиология, паразитология и епидемиология.  

2. Актуализация на учебната програма с въвеждане на нововъзникнали ИБ и паразитни 
болести (ПБ), както и по-категорична практична насоченост на обучението.  

3. Внедряване на система за разработване на реферати от изявени        студенти и 
публичната им защита.  

4. Подобряване на практическата работа на студентите по време на упражнения.  
    5. Повишаване значимостта на практическия изпит и текущите    семестриални тестове.  
    6. Повишаване контрола и мотивацията на студентите чрез регулярен тестови контрол 
на упражнения и лекции.  
    7. Актуализиране и широка практическа основа в подготовката на стажант-лекарите 
    8. Продължаване на издателските традиции и актуализация на съществуващите учебни 
помагала.  

8.1. Издаване на лекционни курсове за обучаваните специалности.  
8.2. Подготовка и издаване/преиздаване на преработено практическо ръководство по 

инфекциозни болести и по паразитни болести, за българско и англоезично 
обучение.  

9. Перманентен контрол върху качеството на преподаване чрез системно посещение на 
лекциите и практическите упражнения.  
10. Проверка и анализ на студентското мнение чрез анкети и он-лайн форуми  
Учебно съдържание на дисциплината  Инфекциозни болести 
Тематичен план на лекциите по инфекциозни болести 
Анотация: Изясняване основните понятия в инфектологията. Характерни особености на 
инфекциозната болест, периоди на протичане. Най-често срещани симптоми и синдроми – 
патогенетична и клинична характеристика. Принципи за поставяне на диагнозата: 
клинични, клинико-лабораторни, микробиологични и вирусологични методи на 
диагностика. Диференциална диагноза с инфекциозни и неинфекциозни заболявания. 
Лечение: класически и съвременни методи на лечение. 
 

1. Инфекция. Инфекциозна болест. Фази на протичане. Симптоми и синдроми. 
Коремен тиф.                                                                                       2 часа                                   

2. Хранителни токсиинфекции. Салмонелози. Ботулизъм.                2 часа 
3. Колиентерити. Шигелози                                                                   2 часа 
4. Холера. Вирусни гастроентерити. Принципи на реанимация при болни с диариен  

Синдром.                                                                                              2 часа 
5. Вирусни хепатити: А,В,С,Д,Е,Ж                                                       2 часа 

                                             
6. Грип. Остри респираторни заболявания. Епидемичен паротит      2 часа 

      7.  Скарлатина. Дифтерия. Инфекциозна мононуклеоза                        2 часа 
      8.  Екзантемни болести. Морбили. Рубеола. Варицела. Ентеровирусни инфекции. 
                                                                                                                            2 часа 
      9.  Менингококова болест. Сезонни енцефалити. Полиомиелит.          2 часа 
     10.  ХИВ/СПИН..                                                                                         2 часа 
     11. Лаймска болест Рикетсиози.                                                                 2 часа 
      12. Вирусни хеморагични трески.                                                             2 часа 
 
Изложението на всяка нозологична единица включва: етиология, патогенеза и 
патоанатомични промени, клиника и клинични форми, усложнения, диагноза, 
диференциална диагноза, лечение и профилактика. За да няма повторение в специалната 



част ще бъдат посочени само темите, без да се повтаря горната принципна анотация, 
която е идентична. 
 
Тематичен план на лекциите по вирусни и бактериални тропически болести 
Анотация: Преподават се избрани вирусни и бактериални тропически заболявания, като 
се акцентира на регионите на разпространението им, особеностите на клиничната картина 
и принципите на диагностика и лечение. Включването на тази информация в лекционния 
курс е с оглед обучението на чуждестранни студенти, практикуване на български лекари в 
тропически страни и региони и особено поради възможносдтта за използване на тези 
заболявания като биологично оръжие. 
1. Екзотични хеморагични трески: Ебола. Ласа. Хеморагична треска на долината  
Рифт и др.                                                                                                      1 час 
2. Чума. Туларемия                                                                                           1 час 
3. Екзотични рикетсиози: Петниста треска на скалистите планини. Цуцугамуши  

    и др.                                                                                                                1 час 
4. Вариола вера. Маймунска вариола – възможно биологично оръжие      1 час 
5. Шап. Мелоидоза                                                                                             1 час 
 
Тематичен план на практическите упражнения по инфекциозни болести 
 

1. Устройство и режим на работа в Инфекциозна клиника, лични предпазни средства. 
Анамнеза и статус на инфекциозно болен. Марсилска треска.     2 часа 

1.1. Структура на упражнения. 
Демонстрират се особеностите в устройството на инфекциозната клиника, 
наличието на: приемно-диагностичен сектор, изолатори, боксове, санитарни 
пропускници и др. Обръща се внимание на вътреболничния режим – на персонала 
и на пациентите, използване на лични предпазни средства, текуща и крайна 
дезинфекция, разделно хоспитализиране и пр. За предотвратяване на 
вътреболнични инфекции. Снема се анамнеза и статус на инфекциозно болен, като 
се подчертават осоленостите им при инфекциозно болните. Демонстрация на 
болен с Марсилска треска. 

      2.    Клиника на болен с диариен синдром. Шигелози.                                        2 часа 
      2.1. Студентите сами снемат анамнеза и статус на болни със шигелоза. Обсъждат се  
             особеностите от анамнезата, водещите синдроми – колитен и токсиинфекцио-  
             зен, най-често срещаните отклонения от обективния статус, характеристиката  
             на изпражненията, лабораторните находки и лечението. Вземат се материали за  
             микробиологично изследване. 
     3.    Салмонелози – клиника и диагноза, диференциална диагноза.                         2 часа 
     3.1.  Студентите сами снемат анамнеза и статус на болен от салмонелоза. Обсъждат 
             се основните клинични синдроми, топичната диагноза, характеристиката на  
             ентеритния синдром. Обсъждат се начините за диагностика, възможността за  
             изследване на различни биологичмни материали при съответните клинични  
             форми. Прави се диференциална диагноза между чревните инфекции с диариен  
             синдром, както и с неинфекциозните заболявания, които протичат с такъв  
             /хирургични, тумори, интоксикации, ензимопатии и др./. 
     4.     Холера, колиентерити. Лечение на болен с диариен синдром                      2  часа  
     4.1.  Снема се анамнеза и статус на болни с колиентерит или болен с диариен  
             синдром. Обсъждат се водещите клинични синдроми при холера и колиентерит,  
             клиничната оценка на степените на дехидратация и основните моменти от  
             патогенетичното лечение. 
 
     5.     Вирусен хепатит – клиника и диагноза                                                            2 часа 
     5.1.  Студентите сами снемат анамнеза и статус на болни от вирусен хепатит.  
             Подчертават се общите клинични характеристики и някои особености в  
             клиничната картина на различните етиологични варианти. Обсъждат се  



             диагностичната стойност на функционалните чернодробни проби и  
             серомаркерите при различните хепатити. 

6.    Вирусен хепатит – диференциална диагноза, лечение. Усложнения. Остра  
       чернодробна недостатъчност.                                                                           2 часа 
6.1.Снемане на анмнеза и статус на болни от вирусен хепатит и на съмнително  
       болни за вирусен хепатит. Прави се диференциална диагноза на иктеричния 
       синдром и се обсъждат значението на инструменталните изследвания. 
       Демострират се болни с тежки форми на вирусен хепатит и ако има такива с 
       признаци на прекома и кома. Подчертава се особеното значение на ранната  
       диагноза, диагноза в стадий на “предвестници на кома”, когато адекватната  
       терапия има шансове за успех. Обсъждат се основните принципи на лечение. 
       Провежда се тестово изпитване върху вирусен хепатит /10 минути/. 
7.    Клинико-лабораторни изследвания на инфекциозните заболявания.            2 часа 
7.1. Обсъжда се диагностичното значение на кръвната картина, ликворограмата, 
       функционалните чернодробни проби, промените в йонограмата, КАМ при  
       съответните групи инфекциозни болести. Подчертавата се патогномичните 
       отклонение. 
8  Грип. Паротитис епидемика. Клиника, диагноза, диференциална диагноза,  
       усложнения                                                                                                2 часа 
8.1. Студентите сами снемат анамнеза и статус на болни от епидемичен паротит или  
       болни, хоспитализирани със съмнение за тези заболявания. Обсъждат се  
       основните клинични синдроми, диференциалната диагноза с други ОРЗ, 
       възможността при паротитис епидемика да бъде ангажирана ЦНС, всички  
      жлезисти органи и диференциално-диагностичните проблеми, произтичащи от  
       клиничния полиморфизъм. 
9.    Гнойни менингити. Менингококова болест.                                           2 часа 
9.1. Демонстрация на подходящ болен /анамнеза и статус/. Неврологични симптоми  
       и синдроми при менингит. Изграждане на диагноза на базата на анмнестични,  
       клинични данни, ликворен синдром. Етиологична диагноза – директна 
       микроскопия, латекс-аглутинационни тестове и рахикултура. Клиничен  
       полиморфизъм на менингококовата болест.Характеристика на обрива при МСС.  
       Обсъждане на основните компоненти на лечението. 
10.  Серозни менингити. Полиомиелит. Лептоспирози                               2 часа 
10.1.Демострира се болен с такава диагноза и се прави диференциална диагноза на  
       серозните менингити /ликворограма, отклонения в хемограмата, прояви от  
       страна на други органи и системи, ако серозния менингит е свързан с  
       лептоспироза, ентеровирусна инфекция, паротит и др./. Обсъжда се 
       синдромната диагноза – миелит, полирадикулоневрит, енцефалит, менингит, с  
       каквито прояви може да протече полиомиелита. 
11. Заболявания с папуло-везикулозен обрив /варицела/ и еритемен обрив 
       /скарлатина/.                                                                                                     2 часа    

11.1. Демонстрира се подходящ болен. Обсъждат се водещите клинични синдроми.  
         Прави се характеристика на кардиналния симптом – обрива, по отношение на  
         време на поява, морфологична характеристика, динамика, локализация,  
         тенденция към конфлуиране и остатъчни прояви. 
12.    Заболявания с макулопапулозен обрив – морбили и рубеола                    2 часа 
12.1. Демонстрира се подходящ болен. Обсъжда се диференциалната диагноза между  
         еруптивните инфекции с токсоалергичните обриви и дерматози. 
13.    Ангинозен синдром – дифтерия, мононуклеоза, хеморагични трески      2 часа 
13.1. Демонстрация на подходящ болен /анамнеза и статус/. Обсъжда се клиничната  
         диагноза, необходимите лабораторни изследвания за уточняване на диагнозата 
         и лечението при тези заболявания. 
14.    Рикетсиози. Марсилска треска. Ку треска.                                                   2 часа 
14.1. Демонстрация на подходящ болен. Обсъждат се епидемиологичните клинични  
         особености на заболяванията, диференциалната диагноза и лечението. 



15.    Ситуационни задачи на електронен носител                                               2 часа 
 

Съдържанието е хронологически подредено така, че всяка следваща лекция и свързаните 
с нея упражнения да ползват вече изучена материя и понятия. Между близките по учебен 
план дисциплини, най-вече епидемиология не се допуска повторение или „бели петна“. 

Учебното съдържание на дисциплината е съобразено с приоритетните  цели на 
университета: развитието   на   личностните   качества  на  студентите,  насърчаване  на  
тяхната инициативност, създаване на  навици на перманентно самообразование и 
умение сами да се учат, придобиване на „преносими” знания, ключови 
компетентности и умения. 
 
Предпоставки 

 
Студентът трябва да притежава необходимите знания  и  умения за общуване с пациента 
снемане на подробна анамнеза, физикално изследване на пациенти от всички възрастови 
групи, за да започне и успешно да завърши обучението си по  инфекциозни болести. При 
изучаване на инфекциозните болести, студентите надграждат знанията си по вътрешни 
болести, гастроентерология, педиатрия, неврология и дерматология 

 
 Задължителни компетенции – теоретични знания и практически умения по отношение 
основните групи инфекциозни заболявания. 

 
                    Да знае и да може: 
 
1.Вирусни хепатити:  
 
1.1. Да знае и да може: 
            Да събере анамнестични и епидемиологични данни, да извърши клиничен 
преглед на болния с определяне степента на интоксикация, нюанса и степента на 
иктера, характеристиките на хепатомегалията, отклоненията от страна на нервната и 
сърдечно-съдова системи. Да изследва жлъчните пигменти в урината. Да направи 
диференциална диагноза на иктеричния синдром. 
 
1.2. Да знае кои лабораторни изследвания имат значение за диагнозата, за  
диференциране на различни етиологични варианти на вирусен хепатит и кои 
лабораторни показатели имат прогностично значение.  
           Да знае кои инструментални изследвания могат да помогнат за диагнозата и 
диференциалната диагноза. 
           Да знае как да интерпретира данните от лабораторните и инструментални 
изследвания. 
 
1. Чревни инфекции с диариен синдром /бактериални, вирусни, хранителни 

интоксикации/ 
1.1. Да знае и да може да направи: 

Да събере подробна и насочена анмнеза, включително епидемиологична. Клиничен 
преглед с оценка на: наличието и степента на дехидратация по клинични данни, степента 
на интоксикация и коремния статус. Поставяне на топична диагноза /гастроентерит, 
колит/ въз основа на анмнестичните, клиничните данни и оглед на фекалиите. 
Диференциална диагноза със спешни, неинфекциозни болести, протичащи с диариен 
синдром /остри хирургични заболявания, отравяния с гъби, с тежки метали и др./. 
            Да умее да взема копрокултура, да постави газова тръба, стомашна сонда и да 
прави стомашна промивка. При конкретен болен да прецени терапия. Да направи схема на 



парентерална рехирдарация в първоно денонощие от хоспитализацията и уточни вида и 
дозировките на антибактериалните препарати. 

1.2. Да знае какви лабораторни и микробиологични, вирусологични /серологични/ 
изследвания са необходими за уточняване на диагнозта, диференциалната 
диагноза и терапията и да интерпретира резултатите от тях. 

 
2. Невроинфекции /менингити, енцефалити, полиомиелит/ 

3.1. Да знае и да може да снеме пълна и точна анамнеза на заболяването, с 
епидемиологична анамнеза и отчитане на епидемиологичната обстановка, сезонността 
/обичайни за някои невроинфекции/, имунизации и пр. Да снеме неврологичен статус и 
регистрира патологичните отклонения.  
           Да може да прецени наличието на менинго-радикулярен синдром /МРС/ и 
особеностите му в различните възрастови групи. 
3.2. Да може да предложи терапевтична схема за лечение на мозъчен оток, гноен 
менингит с неясна етиология и менингококова болест. 
Да знае индикациите за LP и правилата за нейното извършване. 
Да знае какви лабораторни и микробиологични изследвания са необходими за уточняване 
на диагнозата, за уточняване на етиологичната диагноза и ефекта от лечението. 
Да знае какви инструментални изследвания са показани. Да интерпретира резултатите от 
направените изследвания. 
2.1. Инфекциозни заболявания с обривен синдром /екзантемни инфекции/. 
2.1.1. Да знае и да може да снеме пълна и прецизна анамнеза и епидемиологична анмнеза 
/контакти, имунизации, прекарани инфекциозни заболявания/. Да извърши цялостен 
клиничен преглед, като уточни всички характеристики на обрива, промените в гърлото, 
лицето, наличието на други кожни феномени, лимфни възли, хепато-спленомегалия и др. 
Да вземе гърлен и носен секрет, смив от носоглътката за вирусологично изследвани. Да 
предложи схема за патогенетична и етиологична терапия при конкретен болен с 
екзантемна инфекция /скарлатина, инфекциозна мононуклеоза/.  

2.2. Да знае кои клинико-лабораторни, микробиологични, вирусологични и 
серологични изследвания са необходими за диагнозата и диференциалната 
диагноза. Да интерпретира резултатите от тях. 

 
                            Да знае, без да е задължително да извършва: 
 
Как се прави лумбална пункция при невроинфекции, но не е задължително да я 
направи/манипулация за специалисти/. 
Как се прави изкуствена белодробна вентилация при нужда /тетанс, енцефалити и др./, но 
не е задължително да може сам да интубира и включва апарата. 
 
                             Да  е информиран и да е в състояние да направи справка 
 
За всяко нововъзникнало инфекциозно заболяване да е в състояние да направи справка в 
библиотека и по Интернет. Същото се отнася и за всички новости в диагностиката и 
лечението на инфекциозните болести. 
 

3. Литература – задължителна и препоръчителна  
 
1. Учебник по инфекциозни болести – проф.Йочев и колектив 
2. Вирусни и бактериални инфекции – под редакцията на доц.Н.Попиванова 
3. Терапия на инфекциозните болести - под редакцията на проф Г Генев, Медицина и 

физкултура, 2011 
4. Практическо ръководство по инфекциозни болести- под редакцията на проф М 

Стойчева, МУ Пловдив, 2017г 
5. Инфекциозни болести, под редакцията на проф Р Комитова, 2014, ISBN: 978-954-

420-306-1 



6. HIV/ СПИН – вчера, днес и утре. Под редакцията на проф М Стойчева и проф М 
Николова, Арбилис, 2018, ISBN: 978-619-7063-27-1. 

7. www.ecdc.europa.eu 
 
КОНСПЕКТ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ по МЕДИЦИНА 
Vкурс 

1. Инфекция, инфекциозен процес /определение, форми/. Роля на микро- 
и макроорганизма, роля на околната среда 

2. Инфекциозна болест – определение, фази и особености в протичането 
3. Антибактериална терапия при инфекциозните болести 
4. Имунотерапия при инфекциозните болести 
5. Патогенетично лечение при инфекциозните заболявания: водно-

солева рехидратация, дехидратираща терапия 
6. Коремен тиф. Паратиф А и В 
7. Салмонелози 
8. Стафилококови и други хранителни токсиинфекции 
9. Ботулизъм 
10. Шигелози 
11. Колиентерити 
12. Бруцелоза 
13. Лептоспироза 
14. Вирусни хепатити – причинители, начин на заразяване и основни 

патогенетични механизми при хепатити А,Е,В,С,Д,G 
15. Вирусни хепатити – клинична картина, диагноза, диференциална 

диагноза и терапия 
16. Хепатална кома – патогенеза, клиника, терапия 
17. Дифтерия 
18. Скарлатина 
19. Морбили 
20. Рубеола 
21. Инфекциозна мононуклеоза 
22. Варицела 
23. Грип 
24. Парагрип. Аденовирози. RS-вирози 
25. Коклюш и паракоклюш 
26. Епидемичен паротит 
27. Менингококова болест 
28. Полиомиелит. ЕСНО и коксаки вирусни инфекции 
29. Енцефалити – херпетични, сезонни 
30. Петнист тиф 
31. Марсилска треска 
32. Ку треска 
33. Лаймска болест 
34. Кримска хеморагична треска 
35. Хеморагична треска с бъбречен синдром 
36. Антракс 
37. Тетанус 
38. Бяс 
39. СПИН 
40. Туларемия 

 
КОНСПЕКТ ПО ВИРУСНИ И БАКТЕРИАЛНИ ТРОПИЧЕСК БОЛЕСТИ ЗА     

СТУДЕНТИ  МЕДИЦИНАV-курс  
 



1. Вирусни хеморагични трески – обща характеристика. Ханта вирусен белодробен 
синдром. 

2. Хеморагична треска на долината Рифт 
3. Аржентинска и Боливийска хеморагични трески 
4. Хеморагична треска Ласса 
5. Жълта хеморагична треска 
6. Хеморагични трески Ебола и Марбург 
7. Денга. Хеморагична треска Денга. Денга шоков синдром 
8. Едра шарка /кратки данни/. Маймунска вариола. Кравешка вариола 
9. Петнист тиф – епидемичен (въшков) и ендемичен (плъхов) 
10. Петниста треска на скалистите планини 
11. Везикулозна треска 
12. Треска Цуцугамуши (Японска речна треска) 
13. Волинска (Окопна) треска  
14. Възвратен тиф – епидемичен (въшков) и ендемичен (кърлежов) 
15. Мелиоидоза 
16. Лепра – клинична картина и клинични варианти 
17. Чума 
18. Диария на пътуващите                                           



Академични ресурси  
Понастоящем в Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа 

медицина работят петима хабилитирани преподаватели (двама професори, трима доценти, 
от които един ДМН, 4 с ОНС Доктор) двама главни асистенти, с ОНС Доктор и четирима 
асистенти. Само един от асистентите е без придобита специалност по инфекциозни 
болести. Лекциите се изнасят от хабилитирани преподаватели и по изключение (в 10%) от 
нехабилитирани преподаватели с ОНС Доктор. Практическите упражнения се водят от 
хабилитирани и нехабилитирани преподаватели. Нехабилитираните преподаватели 
притежават ОКС „магистър“ по медицина и са назначени след конкурс. 

 Успоредно с високата учебна натовареност на целия академичен състав (хабилитирани 
и асистенти), в Катедрата се работи по следните основни научни направления: 
•  ХИВ/СПИН; Коинфекции с M tuberculosis, HCV, HBV 
•  Вирусни хепатити 
• Рикетсиози. Марсилска треска 
• Лаймска болест 
• Чревни инфекции с диариен синдром. Rota вирусни инфекции, Clostridium difficile 

инфекции. 
• Практически проблеми на инфектологията 

2. Материални ресурси 
 
Катедрата разполага с необходимите технически средства за мултимедийно 
представяне на лекции, апаратура и лабораторно оборудване за провеждане на 
лабораторни упражнения по клинична паразитология. 

3. Лекционно обучение 
 
Подготвят се презентации, които се предоставят на студентите предварително по 
електронен път, за могат да се подготвят за всяко занятие. 

4. Лабораторни упражнения по клинична паразитология 
 
Провеждат се в малки групи. За лабораторните упражнения се предоставят методични 
указания, ръководства и тестове. Поставят се самостоятелни и екипни задачи. С тестове 
се проверява: 
o подготовката на студента, 
o резултатите (получени знания и умения) от конкретното упражнение. 
По изключение, вместо тест, може да се изисква като задание за самостоятелна 
извънаудиторна работа подготовката на протокол или реферат и защита на следващото 
занятие. 

5. Практически и семинарни упражнения: 
 
За практическите и семинарните упражнения, които се провеждат с цяла група, 
предварително се препоръчва литература по темата, която ще се обсъжда. Като 
методична форма се отдава предимство на работа в екип, екипни дискусии. Разпределят 
се подходящи за темата пациенти, възлагат се задачи на студентите да подготвят и 
представят анамнеза, резултати от физикалния преглед и лабораторните изследвания и 
да предложат  вероятна диагноза, която се обсъжда. Обсъждат се и диференциално 
диагностичните възможности при конкретния болен. При необходимост и по 



предложение на титуляра на дисциплината семинарите могат да се провеждат и с 
подгрупи. 



6. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове 
 
Преподавателят се задължава да има разработени лекции и упражнения по 
дисциплината, като представя същите и в електронен вариант. 
Преподавателят следва да разработи списък с препоръчвана литература по 
дисциплината, по всеки неин компонент (лекции, упражнения, проекти) с приоритет на 
достъпните източници (да се отделят като „основна литература“). Да се цитират и 
няколко интернет сайта, от които може да се намерят подходящи материали за 
подготвката на студента. 

7. Контролни работи 
 
Студентите трябва да се натоварват динамично и интензивно през семестъра. Изхожда 
се от презумпцията, че начинът на придобиване на знанията и уменията е важен фактор 
за тяхната дълбочина, трайност и приложимост. Преподавателите трябва да 
контролират напредъка на студентите минимум два пъти в семестър. Текущият контрол 
може да се провежда чрез тестове или контролни задания. На студентите се предоставя 
своевременно информация и разяснения на резултатите от контрола, което да 
подпомогне по-нататъшната им подготовка. Резултатите от тези проверки влизат като 
компонент в крайната оценка за семестъра. 

8. Самостоятелна работа и ангажираност на студента 
 
Самостоятелната работа се ръководи от преподавателя (асистента), който напътства 
студента както в литературните източници, така и в методите на тяхното усвояване. 
Предоставят се и обучителни тестове, вкл. оn line, за самостоятелна работа и 
упражнения на студентите. 



СБОРЕН ТЕСТ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 

 

. Антибиотик средство на избор за лечение   на скарлатината е   

/ пеницилин/beta-лактам 5 дни  

/ пеницилин / beta-лактам 10 дни 

/ гентамицин 10 дни 

. Обривът при Скарлатина е : 

/ дребнопетнист на фона на суха грапава  кожа, появяващ  се до-24-я час 

/ сърбящ везикулозен, появяващ се на 2-3 тласъка  

/пустулозен, едномоментен, с остатъчни белези  

. Малиновият език е характерен за : 

/Скарлатина 

/Морбили 

/Варицела 

. Обривът при Морбили се появява на : 

/ 24-тия час 

/ Заболяването започва с него 

/на 3-5-ти  ден от началото на болестта 

. Обривът при Рубеола е: 

/макуло-папулозен, неконфлуиращ 

/везикулозен  

/ папулозен, пъпчест 

. Обривът при Варицела е: 

/ везикулозен, центростремителен,  псевдополиморфен 

/пустулозен, центробежен, едномоментен  

/уртикариален, силно сърбящ 

. Тератогенен ефект има причинителят на: 

/Рубеола 

/Скарлатина 

/Морбили 

. Ваксинопредотвратими са:  

/ Скарлатина 

/Морбили 



ТЕСТ  ТРОПИЧЕСКИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 

Използвани съкращения: 
1. КФС -  краниофарингеален синдром 
2. ОБН – остра бъбречна недостатъчност 
3. ТИС – тиксиинфекциозен синдром 
4. ХС – хеморагичен синдром 
5. ХТ – хеморагична треска 
6. ХТБС - хеморагична треска с бъбречен синдром 

 
1.Вариолата понастоящем се среща: 
а/ в Африка 
б/ в Азия 
в/ не се среща 
 
2.Петнистият тиф се асоциира с:   
а/ войни и природни бедствия 
б/ посещение на гористи местности 
в/ пребиваване в природни огнища 

 
3.При епидемичния възвратен тиф се наблюдава:   
а/ първичен афект – черно петно 
б/ първичен афект – еритема мигранс 
в/ липсва първичен афект 
  
4.Ендемичният възвратен тиф се лекува с: 
а/ тетрациклинови антибиотици 
б/ пеницилини 
в/ сулфонамиди 
 
5.Източник на зараза при мелиоидозата са: 
а/ животни 
б/ птици 
в/ човек 
 
6.Лепрата е:   
а/ хронично грануломатозно инфекциозно заболяване 
б/ остро септично инфекциозно заболяване 
в/ възможно е остро и хронично протичане 
 
7.Подходящо етиологичното лечение при чума е: 
a/ пеницилин 
б/ макролиди 
в/ аминогликозиди 
 
8.Жълта треска не включват: 
a/ ТИС, КФС, иктер, ХС 
б/ брадикардия, хипотония, ОБН 
в/ тежък диариен синпдром с хиповолемичен шок 
 
9.Ханта вирусен белодробен синдром протича с: 
a/ ТИС, респираторен дистрес синдром и сърдечна недостатъчност 
б/ ОБН 

/       
 



 

9. Сътрудничество между студентите и преподавателския екип 
 

• Ангажираност на преподавателя към студента и неговата предварителна 
подготовка, текущи трудности по усвояване на материала и възможности с 
индивидуална програма на учене да постигне повече. 

• Използване на приемните часове за консултации. 
• Провеждане на кръжоци. 
• Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и др. 

 
10. Изпити 

 
Текущите оценки, предвидени по учебен план на специалността, се дават за оформяне на 
окончателната оценка от изпита: 

Резултатите на студента в семинарни упражнения, курсови и самостоятелни задачи, 
работа на студента с преподавателя по научни изследвания и проекти и др.;  
Поне две (една по средата и една в края на семестъра) контролни писмени работи или 
студентски разработки. 
 

11. Стандарти за оценяване: 
 
Стандартите за оценяване постиженията на студента трябва внимателно да се обмислят и 
дефинират така, че да обективизират оценките на студентите, които не бива решаващо 
да зависят субекта на преподавателя. Тук е дадено примерно описание на стандартите за 
оценки, които следва да се конкретизират във всяка дисциплина. 

• Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено 
овладени ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно 
разбиране на материята, умения за решаване на сложни задачи, собствено мислене 
и аргументиране на решенията. 

• Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, 
осмислено и правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото 
при сложни казуси задачи. 

• Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и 
задачи, но без да може да ги развие до самостоятелно мислене; 

• Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на прости задачи. 
• Слаб (2) – не отговаря на нито едно от изискванията по-горе. 

За всяка дисциплина преподавателите разработват ясно разписани стандартите за 
оценка. 

При започване на занятията по всяка дисциплина студентите трябва да бъдат запознати 
със стандартите за оценяване, процедурите за провеждане на текущ контрол и 
възможностите за получаване на обратна връзка за напредъка им през семестъра. 

12. Формиране на крайната оценка 
 
Крайната оценка определя в каква степен даденият студент е постигнал целта на 



обучението, поставена в началото. Тя е многокомпонентна и включва оценка от писмен 
краен изпит и поне един от следните компоненти: 

• 1. оценка(и) от текущ контрол и самостоятелни задания; 
 

• 2. оценка от устен краен изпит; 
 

• 3. оценка от практически 

краен изпит;  

За всеки компонент, участващ в крайната оценка, се определя коефициент на значимост 
(от 0 до 1), като общата сумата на коефициентите трябва винаги да бъде 1. Крайната 
оценка се получава като сбор от оценките по шестобална система от различните 
компоненти, умножени със съответните коефициенти на значимост. 

Например: 
 
Qкрайна оценка= к1Qоценка от текущ контрол+к2Qоценка от писмен изпит+к2Qоценка 
от практически  изпит 

к1 = 0.20; к2 = 0.50;  к3 = 0.30 

Ако една от компонентите на крайната оценка е слаб 2, то крайната оценка е 
задължително слаб 2. 

Компопентите, участващи при формиране на оценката и коефициентите на значимост 
за всяка дисциплина се определят от Академичния съвет с приемане на настоящия 
академичен стандарт на дисциплината. 

При семестриален изпит писмените работи на студентите се оценяват анонимно. 
 
Изпитните материали се съхраняват и се предоставя възможност на студентите да се 
запознаят с тях и основанията за оценка по ред и процедура обявени предварително. 
Периода, в който се осигурява достъп на студентите до изпитните материали и 
резултати, е не по-дълъг от 5 работни дни след датата на изпита. 

Академичният стандарт за учебна дисциплина e приет на КС № 1/ 13.03.2019г /и е 
публикуван на сайта на МУ - Пловдив. 

Ръководител Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, 
проф М Стойчева, дмн, 13.09.2018



13.  
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