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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ 

MЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

 

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА ДИСЦИПЛИНА  

„ДЕТСКИ и ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ” 

(инфекциозни болести) 

 

за образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Дентална медицина” 

 

Пловдив   2019 

1. Цел на обучението по дисциплината 

Дисциплината „Инфекциозни болести ” е компонент на „Детски и инфекциозни болести“,  част 
от задължителните учебни дисциплини, изучавани в VIII семестър по специалност «Дентална медицина».  
Тя е комплексна  дисциплина  с клинична и профилактична насоченост и се изучава в края на 
обучението. Нейната основна цел, подкрепена от елементите на учебния план, е запознаване и научаване 
на съвременните проблеми на инфекциозните  болести, епидемиологията и профилактиката им и тяхното 
практическо приложение. Акцентът е върху проявите на заболяванията в устната кухина. Подцелите са 
както следва: 

1. Представяне теоретични познания за основните инфекциозни болести –етиология, патогенеза, 
патоморфология, клинична картина, диагноза, диференциална диагноза, лечение, профилактика. 

  2. Практически умения за снемане на анамнеза, физикално изследване и интерпретация на 
лабораторните тестове.  

3. Познания на основните микробиологични тестове и тяхната интерпретация и  приложение. 
 

 
 

2. Учебно съдържание на дисциплината 
 
                                                            УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изучаване Часове 

Часове по години и 
семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения VI VII VIII 
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Детски и Инфекциозни болести  VIII 80   40 40 - - 2/2* 

 

*Забележка: Хорариумът е разпределен в рамките на 15 учебни седмици на VIII-и семестър (20 часа 
Инфекциозни болести, 5 седмици) 

 

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО УЧЕБЕН ПЛАН 

Форма на занятията Хорариум  

Кредити седмично Брой VIII сем. Общо 

Лекции по инфец. 
болести 

1 
 

5 10 часа 10 часа 

1,6 ??? Упражнения по 
инфец. болести 

1 5 10 часа 10 часа 

Всичко  10  10 часа 

 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ ПО инфекциозни болести 
ІV курс, VIII семестър 

№  Т Е М А ЧАСОВЕ Д А Т А 

1.  Основни понятия в инфектологията: инфекция, инфекциозен 
процес, инфекциозна болест. Симптоми и синдроми при 
инфекциозните болести, Грип. ОРЗ. Паротит. Коклюш 

 

2ч. 

 

2. Вирусни хепатити 

2ч. 
 

3. ХИВ инфекция/СПИН. Зоонози. Марсилска треска. 

 
2ч. 

 

4. Екзантемни  инфекции: морбили, рубеола, скарлатина, варицела 
2ч.  
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5. Невроинфекции. Менингококова болест. Полиомиелит. Тетанус. 

 
2ч. 

 

Общо  10 часа  

 

 
ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО инфекциозни болести 

ІV курс, VIII семестър 
№ Т Е М А ЧАСОВЕ Д А Т А 

1. Ангинозен синдром. Инфекциозна мононуклеоза. Дифтерия.. 
Епидемичен паротит.  

 

2ч.  

2. Вирусни хепатити. 2 ч.  

3. Невроинфекции. Епидемичен менингит. Полиомиелит. 

 

2 ч.  

4. Тест върху вирусни хепатити. Чревни инфекции с диариен 
синдром. Дизентерия. Хранителни токсиинфекции. 

. 

 

2 ч.  

5. Лаймска  болест. Обобщение – изменения в устната кухина при 
инфекц. болести 

 

2 ч.  

Общо   10 ч.  

 
Л Е К Ц И И –Т Е З И С И 

 
ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

 
Основни понятия в инфектологията: инфекция, инфекциозен процес, инфекциозна болест. 
Симптоми и синдроми при инфекциозните болести, грип. Паротит, коклюш 

 
     Представят се съвременните разбирания за инфекция и инфекциозен процес, както и 
характеристиките на инфекциозната болест. разглеждат се основните симптоми и синдроми на 
инфекциозните болести и се интерпретира тяхното диагностично и прогностично значение. Разглежда се 
етиология, патогенеза и най-вече клиниката на грип, ОРЗ,  паротит и коклюш със специално внимание 
върху диференциалната диагноза между паротит и болестните процеси в устната кухина. 

 
ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

 
Вирусни хепатити. 
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1. Етиология. Представят се причинителите на вирусните хепатити /А,В,С, D,Е,G/ / - техните 
биологични свойства и патогенни фактори. 

2. Кратки епидемиологични данни. Възприемчивост, сезонност, механизми на заразяване и пътища 
на предаване,  свързани със стоматологичната практика. 

3. Патогенеза. Входна врата, път на разпространение, водещи патогенетични механизми за 
органните увреждания. Патоморфологични промени. 

4. Клиника. Водещите клинични симптоми в различните периоди на заболяването, лабораторни 
показатели. Промени в устната кухина. 

5. Диагноза и диференциална диагноза. Клинико-епидемиологични данни, вирусологична и 
серологична диагноза.  Диференциална диагноза. 

6. Усложнения, oтразяващи се върху състоянието на меките тъкани в устната кухина, венците и 
зъбите. 

7. Лечение и профилактика 
 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
 

ХИВ инфекция/СПИН. Зоонози. Марсилска треска. 
 

1. Етиология. Представят се причинителите на  СПИН /НІV1, НІV2/ - техните биологични 
свойства и патогенни фактори. 

2. Кратки епидемиологични данни. Пътища на предаване,  свързани със стоматологичната 
практика. 

3. Клиника. Естествен ход на ХИВ инфекцията.  лабораторни показатели. Промени в устната 
кухина. 

4. Диагноза Клинико-епидемиологични данни, вирусологична и серологична диагноза.   
5. Усложнения, oтразяващи се върху състоянието на меките тъкани в устната кухина, венците 

и зъбите. 
6. Лечение и профилактика 
7. Зоонози. Марсилска треска. Етиология, епидемиология, патогенеза, клиника. Етиологична 

диагноза, лечение. Профилактика  
 
 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
 

Обривни  инфекции: морбили, рубеола, скарлатина, варицела. 
 

1. Етиология. Кратка характеристика на етиологичния агент – биологични свойства, устойчивост и 
др. 

2. Епидемиологични данни. Разпространение  и механизми на предаване, имащи отношение към 
стоматологичната практика. 

3. Патогенеза. Входна врата. Основни патогенетични механизми. Патоанатомични промени. 
4. Клиника. Разглеждат се характеристиките на обривния синдром и неговите особености при 

различните нозологични единици. Представят се промените в устната кухина, които имат важно 
диагностично значение и често могат да бъдат установени от стоматолога. Патогномонични 
симптоми. Усложнения 

5. Диагноза и диференциална диагноза: клинични, епидемиологични и   лабораторни данни, 
микробиологични /дифтерия, скарлатина/, вирусологични серологични методи за диагностика. 
Диференциална диагноза – симптоми,  общи за  инфекциозното заболяване и някои заболявания 
от стоматологичната практика. 

6. Лечение и профилактика. Принципи на работа в стоматологичните кабинети за избягване 
разпространението на някои заразни болести. 

 
ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

 
Невроинфекции. Менингококова болест. Полиомиелит. Тетанус. 

 
Представят се най-значимите инфекциозни болести с увреждане на нервната система: менингит, 
полиомиелит, тетанус. 

1. Етиология. Представят се причинителите на съответните заболявани с техните биологични 
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свойства и патогенни фактори /ендо-, екзотоксини, капсули, ензими и др./. 
2. Епидемиологични данни. Механизми на предаване, имащи отношение към стоматологичната 

практика. 
3. Патогенеза. Входна врата, разпространение, основни патогенетични механизми. 

Патоморфологични характеристики. 
4. Клиника. Водещи клинични симптоми и синдроми. Патогномични симптоми /risus sardonicus/. 

Симптоми от страна на устната кухина. лабораторни показатели.Усложнения 
5. Диагноза и диференциална диагноза. Клинико-епидемиологични данни, , микробиологични,  

вирусологични и серологични изследвания. Диференциална диагноза. 
6. Лечение и профилактика.  

 
У П Р А Ж Н Е Н И Я –Т Е З И С И 

 
 
І.Ангинозен синдром. Инфекциозна мононуклеоза. Дифтерия.. Епидемичен паротит. – 2 часа 
 
Анамнеза и статус на болен от заразно заболяване. Промени в устната  кухина при инфекциозно   
болните.  Инфекциозна мононуклеоза. Дифтерия. Епидемичен паротит.  
        

1. Запознаване с особеностите в устройството на инфекциозна клиника. Режим на работа, лични 
предпазни средства. Анамнеза на инфекциозно болен. 

2. Преглед на устната кухина: оглед на орофарингеалната лигавица, венци, зъби, тонзили, език и 
търсене на промени, характерни за съответните инфекциозни заболявания. Демонстрират се 
болни с ангинозен синдром . 

 
ІІ. Вирусни хепатити – 2 часа 
 
 

1. Анамнеза и физикален статус на болен от хепатит. Оглежда се основно устната кухина. 
Преценява се цвета на кожата, склерите, орофарингеалната лигавица. Подчертават се общите 
клинични характеристики на вирусните хепатити и различията в патогенезата, механизмите на 
заразяване, профилактиката при различните видове хепатит – А, В,С,D,Е,G. Демонстрират се 
болни от вирусен хепатит. 

2. Дискутиране възможностите за заразяване на пациенти при стоматологични манипулации и 
заразяване на стоматолози при  неспазване на противоепидемичните мерки. 

 
 
ІІІ. Невроинфекции. Епидемичен менингит. Полиомиелит – 2 часа 
 
 

1. Основни клинични симптоми и синдроми при менингит, енцефалит, полиомиелит.  
2. Клинико-лабораторни констелации, ликворен синдром.  
3. Лечение ( серотерапия)  
4. Профилактика 

 
 
 
 
ІV Тест върху вирусни хепатити. Чревни инфекции с диариен синдром. Дизентерия. Хранителни 
токсиинфекции.- 2 часа 
 
1. Тест върху вирусни хепатити – 10 минути 
Чревни инфекции с диариен синдром.  
1.Характеристика на диарийния синдром при шигелоза, салмонелоза 
 2 .Клинични и клинико-лабораторни данни за дехидратация.  
3.Промени в устната кухина при дехидратация.  
4. Етиологична диагноза и лечение 
 
V Лаймска  болест. Обобщение – изменения в устната кухина при инфекц. болести 
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– 2 часа 
 
 1. Лаймска болест -  клиника, естествен ход. Етиологична диагноза. Интерпретация. на серол.   
резултати. Лечение на  еритема  мигранс. Профилактика на кърлежово преносимите заболявания 
2. Обобщение – изменения в устната кухина при инфекц. болести – паротит, морбили, скарлатина, 
дифтерия, мононуклеоза, ХИВ инфекция и др. 
 
 
 
     Конспект ПО ИНФЕКЦИОЗНИ  БОЛЕСТИ ЗА ІV КУРС СТОМАТОЛОЗИ 
 
 

1. Морбили, Рубеола 
2. Варицела 
3. Скарлатина 
4. Дифтерия 
5. Инфекциозна мононуклеоза 
6. Грип  
7. Вирусен хепатит 
8. Епидемичен менингит 
9. Епидемичен паротит 
10. Коклюш 
11. Полиомиелит 
12. Шигелоза 
13. Салмонелози. Стафилококови хранителни токсиинфекции  
14. Хеморагични трески 
15. Тетанус 
16. СПИН 
17. Ботулизъм 
18. Марсилска треска 
19. Лаймска болест 

 
 

 
 
 
3. Предпоставки 

Студентът трябва да притежава основни познания по биология и задълбочени познания от 
предходните семестри по микробиология, вирусология, паразитология.. Те са база за разбиране и 
научване на изучаваната материя по инфекциозни болести Препоръчително е предхождащ издържан 
изпит по микробиология.  
 

4.Академични ресурси 

Общият академичен състав на Катедра Инфекциозни болести и паразитология включва 4 
хабилитирани преподаватели (2 професори и 2 доценти), 1 нехабилитиран преподавател с научна степен 
„доктор” с придобита специалност,  1 нехабилитирани преподавател със специалност и 1 
нехабилитирани без специалност, които провеждат обучението по специалността.  

Лекциите се изнасят  от хабилитиран преподавател (доцент или професор) с придобита научна 
степен (доктор) по съответната докторска програма.  

Практически упражнения се водят от хабилитирани или нехабилитирани преподаватели 
(асистент, главен асистент). Нехабилитираните преподаватели притежават ОКС „магистър” по медицина 
и са назначени след конкурс. 

 
5. Материални ресурси 
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 Катедрата по Инфекциозни болести и паразитология разполага с 2 учебни зали, които  
обезпечават практическото обучението на студентите. Лекционният  курс се провежда в първа аудитория 
на Аудиторен комплекс. 
 
6. Лекционно обучение 

Лекциите се подготвят и изнасят по формата на мултимедийни презентации, които се 
предоставят по електронен път на студентите при проявен от тях интерес. Когато те включват материал, 
който не е разгледан в посочената задължителна и препоръчителна учебна литература, презентациите 
също се предоставят на студентите за ползване при подготовката им. Обемът и форматът на представяне 
на лекциите са избор на водещия лектор.  

7. Практически упражнения 

Практическите упражнения се провеждат след подготовка на студентите по теми по 
предварително препоръчана литература. По време на упражненията се провеждат дискусии, поставят се 
задачи за работа в екип (ситуационни задачи, казуистични случаи).  По време на практическите 
упражнения се провеждат запланувано едно тестово изпитване през семестъра. Отсъствия от упражнение 
се допускат само по уважителни причини (заболяване, освобождение от Деканата и др.).  
 
8. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове 

 За подготовката на студентите се предоставя следния списък с препоръчителна литература по 
избор:    
1. Инфекциозни болести и епидемиология. Н. Попиванова и Й. Стоилова, Мед. издателство “Райков” 
2002г. 
  
Актуална информация за основните разглеждани нозологични едициници могат  да бъдат намерени на 
следните интернет сайтове: 
-Национален Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ)  http://www.ncipd.org   
- Българска Асоциация на микробиолозите  - https://www.bam-bg.net 
- Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (в 
сила от 01.01.2006 г., издадена от министерството на здравеопазването, обн. дв. бр.62 от 29 юли 2005г., 
изм. и доп. дв. бр.56 от 8 юли 2014г.) 
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/naredba-21-ot-2005g-spisak-zarazni-bolesti-red-
registratsia.pdf 
 
 
9. Контролни работи.  

 На всяко упражнение студентите се препитват устно. Един път  в семестъра се извършва тестово 
изпитване. Оценките от устните препитвания и теста  са компоненти при формирането на окончателната 
оценка на изпита. 

 

ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА 

 

 

Тема 1. Инфекциозни болести с диариeн синдром 
 
1. Кой от посочените микроорганизми причинява хемоколит 
 
а/ ротавируси  
б/Salmonella 
в/S. aureus 

http://www.ncipd.org/
https://www.bam-bg.net/
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/naredba-21-ot-2005g-spisak-zarazni-bolesti-red-registratsia.pdf
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/naredba-21-ot-2005g-spisak-zarazni-bolesti-red-registratsia.pdf
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г/Shigella 
2.Най-честите причинители на диария при деца < 5 години са 
а/ ротавируси 
б/Shigella 
в/Salмonella 
г/ E.coli O157 
 
3. За колитния синдром е характерно: 
а/ неголямо количество течно-кашави изпражнения  с примеси от слуз и кръв 
б/ обилно кличество течни, без патологични примеси  изпрaжнения 
в/ изхождане на ясна кръв без фекални материи 
г/зелени  пенести фекалии  
 
Teма 2. Остри вирусни хепатити  
 
1. Вирусът на хепатит В  се предава по: 
а/ фекално-орален механизъм 
б/ парентерален механизъм 
в/ полов механизъм 
г/ полов и парентерален механизъм 
 
2..Серологични маркери за остър вирусен хепатит В (VHВ) са: 
а/ HbsAg + anti HBc IgM+ 
б/ HbsAg + anti HBc тотални+ 
в/ anti HAV IgM+ 
г/ anti HbsAg + 
 
3. .Минималният  лабораторен скрининг при съмнение за остър вирусен хепатит  включва: 
а/ урина (жлъчни пигменти ), серум (ALAT и  ASAT, серумен билирубин с фракции) 
б/ ПКК, ДКК, йонограма, киселинно-алкален метаболизъм 
в/ коремна ехография 
г/ АФ, ГГТП 
 
Тема 3. Остри инфекции на ЦНС 
 
1. Най-честата форма на менингит е: 
а/бактериален 
б/вирусен 
в/кандидозен 
г/ туберкулозен 
 
2. Менингорадикулерният синдром включва: 
а/ главоболие, хиперестезия, ригидност на гръбната мускулатура 
б/ патологични рефлекси, липсващи сухожилни рефлекси 
в/ нарушение в съзнанието 
г/ парези на крайниците 
 
3. Кой от следните микроорганизми не причинява менингит: 
а/Haemophilus influenzae 
б/ Str. pneumoniae. 
в/Neisseria  meningitidis 
г/Cl. tetani 
 
Тема 4. Инфекциозни екзантеми 
 
1. Обривът при Морбили е : 
а/ макуло-папулозен, конфлуиращ  и десцендиращ 
б/ везикулозен, псевдополиморфен, центростремителен  
в/ уртикариален, полиморфен 
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г/ хеморагичен, по долни крайници 
 
2. Обривът при Варицела е : 
а/ везикулозен, псевдополиморфен, центростремителен 
б/пустулозен, центробежен 
в/уртикариален, полиморфен 
г/ серопапулозен, по дисталните части на крайните 
 
3. Скарлатината се причинява от : 
а/ парамиксовирус 
б/ бета хемолитичен стрептокок 
в/ златист стафилокок  
г/ коринебактериум  
 
Тема 5. Респираторни инфекции 
 
1. Плътно сраснали, трудно снемащи се псевдомембрани, които излизат извън тонзилите, са характерни 
за: 
а/Мононуклеоза 
б/Дифтерия 
в/стрептококова ангина 
г/ некротична ангина при агранулоцитоза 
 
2.Антибиотик средство на избор при коклюш е: 
а/ ампицилин 
б/цефтриаксон 
в/ макролиди 
г/ амикацин 
 

1. Най-честият причинител на пневмонии при пациенти със СПИН е: 
а/ Mycoplasma pneumoniae 
б/Pneumocystis jiroveci (carinii)  
в/hantavirus 
г/Histoplasma capsulatum 
 

 
10. Самостоятелна работа и ангажираност на студента. 

 Самостоятелната работа на студентите се ръководи от преподавателите (асистентите) и е 
свързана със самоподготовка по предварително зададена тема и насоки за разработването ú. Част от 
упражнението се подготвя и представя от студентите. За подготовката им  за семестриалните тестови 
препитвания и изпита се предоставят обучителни тестове.  

11.Сътрудничество между студентите и преподавателския екип. 

 Това сътрудничество се изразява в ангажираността на преподавателите при предварителната 
подготовка на студентите. При наличие на текущи трудности при усвояване на материала, 
преподавателите подпомагат студентите. В катедрата се обявява график за консултации в помощ на 
студентите, целящо по-доброто усвояване на разглеждания материал. Предоставя се възможност на 
студентите да се включват в научни разработки, извършвани от преподавателите в катедрата (при 
изявено желание от тяхна страна).  

12. Изпити (контрол на знанията на студентите)  

 Знанията на студентите се контролират чрез устни препитвания по време на упражненията. От 
тези препитвания се оформя текуща оценка. Друга оценка се оформя от едно  тестово препитване по 
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време на семестъра. Тези два компонента участват при оформянето на оценката на семестриалния изпит. 
Студентите се явяват на семестриален изпит след VIII–ти семестър.  

13. Стандарти за оценяване. 
 
Студентите се оценяват по шестобална система от слаб (2) до отличен (6): 
   Отличен (6) – за много добро познаване на въпросите от общата и специалната инфетология, включени 
в съответните конспекти за семестриалните и държавния изпит и разгледани в информационните 
източници. Владеене на ключови знания и умения, възможности за собствено мислене при решаването 
на задачи, свързани с клиниката на инфекц. заболявания. 
   Мн. Добър (5) - за добро познаване на въпросите от общата и специалната инфектология, включени в 
съответните конспекти за семестриалните и държавния изпит и разгледани в информационните 
източници. Владеене на ключови знания и умения, свързани с  клиниката на инфекц. заболявания. 
   Добър (4) – за основно познаване на въпросите от общата и специалната инфектология, включени в 
съответните конспекти. Владеене на известни знания и умения, свързани с клиниката на инфекц. 
заболявания..  
   Среден (3) - за ниско познаване на въпросите от общата и специалната инфектология, включени в 
съответните конспекти за семестриалните и държавния изпит.  Ниско овладени ключови знания и 
умения, свързани с клиниката на инфекц. заболявания 
   Слаб (2) – не отговаря на нито едно от изискванията по-горе.  
При започване на учебната дисциплина (началото на 8-ти семестър) студентите се запознават подробно 
със стандартите за оценяване от преподавателите.  
 
14. Формиране на крайната оценка. 
 
Във формирането на крайната оценка взимат участие следните компоненти (К): 
1. Оценка от писмения семестриален изпит (К1) с коефициент на значимост 0.6. 
2. Устен изпит (К2) с коефициент на значимост 0.4. 
Ако една от компонентите на крайната оценка е слаб (2), то крайната оценка е също слаб (2). 
Писмените работи от семестриалния изпит се предоставят на студентите (при желание от тяхна страна) 
веднага след изпита и до 5 работни дни след датата на изпита. 
 
 

Разработил академичния стандарт:............................ 

                                                  /проф.д-р Радка Комитова/ 
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