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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ  
 

Наименование на дисциплината: 
Професионални болести с токсикология 
 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна 
 

Ниво на обучение: 
Професионален бакалавър 
 

Форми на обучение: 
Лекции, практически упражнения, самоподготовка. 
 

Продължителност на обучение: 
Един семестър 
 

Хорариум: 
22 часа лекции, 8 часа упражнения 
 

Помощни средства за преподаване: 
Мултимедийни презентации, дискусии, табла,  диаграми, демонстрация на клинични 
случаи и диагностични методи и средства, решаване на практически задачи, изучаване 
на ситуации, клинична практика, изработване на профилактични програми, изработване 
на реферат.  
 

Форми на оценяване: 
Текущо оценяване,  решаване на тестове, изработване на реферат. 
 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка в края на  ІV семестър. 
 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, решаване на тестове, изработване на реферат. 

 

Семестриален изпит: 
Текуща оценка в края на  ІV семестър 
 

Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от Секция „Професионални заболявания” 
 

Катедра: 
Катедра по професионални заболявания и токсикология 
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АНОТАЦИЯ  

Учебната програма е съобразена със спецификата и дейността на специалисти 
– инспектори по обществено здраве, със задачите на здравните инспектори като 
контролни органи в регионалните здравни инспекции (РЗИ) и други структури и 
необходимостта да са подготвени да откриват професионални рискови фактори в 
трудовата среда и работния процес, да ги регистрират и да дават предписания за 
профилактични мероприятия. От особено голямо значение е подготовката по хигиена 
на труда, професионални заболявания и производствена токсикология. 

 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

Придобиване и усвояване на знания относно: 
- нормативната уредба по администриране на професионалните болести и умения да 

си служат с тях; 
- най-често срещаните професионални болести, както и свързаните с труда 

заболявания; 
- най-често срещаните производствени интоксикации с характерните за тях 

манифестации; 
- принципите на експертиза за тези увреждания; 
- прилагане на всички съвременни форми, методи и средства за първична 

(предотвратяване на възникването на професионално заболяване), вторична (ранно 
откриване на професионално заболяване) и третична (отстраняване на 
дълготрайните ефекти на професионалното заболяване и подобряване на прогнозата 
за пациента) профилактика като съвкупност от медицински и немедицински 
мероприятия за постигане на по-добро здраве и качество на живот чрез изолиране 
на рисковите фактори (преморбидна профилактика), предотвратяване на 
заболяванията и намаляване на техните последици. 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и 
умения: 

- теоретични знания на студентите: 
 да познават нормативните документи, свързани с професионалните болести; 

да познават основните етиологични производствени рискови фактори да знаят 
най-важните болестни отклонения при често срещаните професионални болести; 

да са усвоили професионални знания относно най-често срещаните 
професионални болести и свързаните с труда заболявания; 

да са запознати с основните профилактични медицински мероприятия и 
принципите на експертизата им; 

-  практически  умения на студентите: 



4 
 

да  придобият умения да ползват основните нормативни документи по 
професионални болести; 
  

да извеждат необходимите медицински профилактични мероприятия за 
предотвратяване и ограничаване на професионални увреждания, за контрол и 
мониторинг на професионалното здраве сред работници, експонирани на различни 
професионални рискови фактори като прилагат познанията си за професионалните 
болести и причините за тях. 

 

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН 

 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции. Упражн. ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 

Дентална 
профилактика 

IV 30 22 8 1/1           

 
 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

 

ІІ курс, ІV семестър 

 

 
№  

 
Т Е М А ЧАСОВЕ 

 
Д А Т А 

 

1.  
Професионални рискови фактори и заболявания, 
трудова злополука. Принципи на диагностиката, 
лечението и трудовата експертиза на професионалните 
болести. Ролята на инспектора по обществено здраве в 
борбата с професионалната патология.  

 

2 ч. 

 

2.  
Нормативни документи в професионалната патология. 
Организация на службите по трудова медицина. 
Динамично наблюдение на професионално болните.  

 

2 ч. 
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3.  

Професионални интоксикации с тежки метали - 
етиология, клиника, диагностика, медицинска 
експертиза и профилактика. 

 

2 ч. 

 

4.  
Професионални интоксикации с органични 
разтворители (бензин, етилиран бензин, бензол), нитро- 
и аминопроизводни на бензола - етиология, клиника, 
диагностика, медицинска експертиза и профилактика. 

 

2 ч. 

 

5.  
Професионални интоксикации с фосфороорганични и 
хлороорганични пестициди, пластмаси - етиология, 
клиника, диагностика, медицинска експертиза и 
профилактика. 

 

2 ч. 

 

6.  
Професионални болести от физични фактори, 
пренапрежение и микротравматизация на мускулно-
скелетната и нервната система. 

 

2 ч. 

 

7.  
Вибрационна болест от общо и локално 
вибровъздействие - клиника, диагностика, медицинска 
експертиза и профилактика. 

 

2 ч. 

 

8.  
Пневмокониози – класификация, етиология, клиника, 
диагностика, медицинска експертиза и профилактика. 
  

 

2 ч. 

 

9.  
Професионални алергични болести, хроничен 
професионален бронхит. 
 

2 ч. 

 

 

10.  
Професионални кожни и инфекциозни болести, 
неоплазми.  
 

2 ч. 

 

11.  
Професионални болести на анализаторите.  
 

2 ч. 
 

                                                                                                            
                                                                                                     
                                                                                                             ОБЩО:   22 ч. 
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ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 
 

 

ІІ курс, ІV семестър 

 

 
 

№ 
 

Т Е М А 
 

ЧАСОВЕ 
 

Д А Т А 
 

1.  
Нормативна уредба по администриране на 
професионалните болести. 

                           

 
 

1 ч. 
 

 
 
. 
 

2.  
Професионални интоксикации с тежки метали. 

 

 

1 ч. 

 

 

3.  
Професионални интоксикации с органични 
разтворители и пестициди. 

 

       

     2 ч. 

   

 

4.  
Професионални болести на нервната и мускулно-
скелетната система 

 

 

2 ч. 

 

5. Пневмокониози, хроничен професионален бронхит, 
професионална бронхиална астма . 

 

2 ч.  

                                                                                           
                                                                                              
                                                                                                        ОБЩО:   8 ч. 
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Л Е К Ц И И –Т Е З И С И 
 

 
ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ, ТРУДОВА 
ЗЛОПОЛУКА. ПРИНЦИПИ НА ДИАГНОСТИКАТА, ЛЕЧЕНИЕТО И 
ТРУДОВАТА ЕКСПЕРТИЗА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ. РОЛЯТА 
НА ИНСПЕКТОРА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ В БОРБАТА С 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПАТОЛОГИЯ  
 

1. Професионални рискови фактори – видове, производства, професии. 
 
2. Определение на професионална болест.  

 
3. Определение на трудова злополука.  

 
4. Класификация на професионалните болести.  

 
5. Основни принципи на диагностика, лечение, експертиза.  

 
6. Парапрофесионални (свързани с труда) болести. 

 
7. Профилактика на професионалните болести – ролята на инспектора по 

обществено здраве. 
 

 
ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПАТОЛОГИЯ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА. ДИНАМИЧНО 
НАБЛЮДЕНИЕ  НА ПРОФЕСИОНАЛНО БОЛНИТЕ  
 

1. Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и 
отчитане на професионалните болести (ПМС № 168 от 11.07.2008 г., обн. ДВ. 
бр. 65 от 22.07.2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 
2011г.) 

 
2. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите 

злополуки (ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в 
сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000 г., изм. и доп., бр. 19 от 
19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г. ДВ бр. 19, 2002).  

 
3. Списък на професионалните болести (приложение към член единствен на 

ПМС № 175 от 16.07.2008 г., обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.).  
 

4. НAРЕДБA № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и 
периодични медицински прегледи на работниците. 

 
5. Закон за здравословни и безопасни условия на труд 
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6. НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване 
дейността на службите по трудова медицина 

 
 
ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТОКСИКАЦИИ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ - ЕТИОЛОГИЯ, 
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА И 
ПРОФИЛАКТИКА 
 

1. Професионални отравяния с олово /хроничен сатурнизъм/, живак 
/меркуриализъм/, манган, кадмий  

1.1. етиопатогенеза,  
1.2. клиника,  
1.3. диагностика,  
1.4. лечение,  
1.5. медицинска експертиза,  
1.6. профилактика. 

 
2. Професионални отравяния с живак /меркуриализъм/ 

2.1. етиопатогенеза,  
2.2. клиника,  
2.3. диагностика,  
2.4. лечение,  
2.5. медицинска експертиза,  
2.6. профилактика. 

 
3. Професионални отравяния с манган 

3.1. етиопатогенеза,  
3.2. клиника,  
3.3. диагностика,  
3.4. лечение,  
3.5. медицинска експертиза,  
3.6. профилактика. 

 
4.  Професионални отравяния с кадмий  

4.1. етиопатогенеза,  
4.2. клиника,  
4.3. диагностика,  
4.4. лечение,  
4.5. медицинска експертиза,  
4.6. профилактика. 

 
 
 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТОКСИКАЦИИ С ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ 
(БЕНЗИН, ЕТИЛИРАН БЕНЗИН, БЕНЗОЛ), НИТРО- И АМИНОПРОИЗВОДНИ 
НА БЕНЗОЛА - ЕТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, МЕДИЦИНСКА 
ЕКСПЕРТИЗА И ПРОФИЛАКТИКА 
 

1. Професионални интоксикации с бензин, етилиран бензин, бензол 
1.1. етиопатогенеза,  
1.2. клиника,  
1.3. диагностика,  
1.4. лечение,  
1.5. медицинска експертиза , 
1.6. профилактика. 

 
2. Професионални интоксикации с нитропроизводни на бензола  

2.1. етиопатогенеза,  
2.2. клиника,  
2.3. диагностика,  
2.4. лечение,  
2.5. медицинска експертиза,  
2.6. профилактика. 

 
3. Професионални интоксикации с аминопроизводни на бензола  

3.1. етиопатогенеза,  
3.2. клиника,  
3.3. диагностика,  
3.4. лечение,  
3.5. медицинска експертиза, 
3.6. профилактика. 

 
 
 

ЛЕКЦИЯ  № 5 – 1 час 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТОКСИКАЦИИ С ФОСФОРООРГАНИЧНИ И 
ХЛОРООРГАНИЧНИ ПЕСТИЦИДИ, ПЛАСТМАСИ - ЕТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, 
ДИАГНОСТИКА, МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА И ПРОФИЛАКТИКА 
 

1. Професионални интоксикации с фосфороорганични пестициди 
1.1. етиопатогенеза,  
1.2. клиника,  
1.3. диагностика,  
1.4. лечение,  
1.5. медицинска експертиза,  
1.6. профилактика. 

 
2. Професионални интоксикации с хлороорганични пестициди  

2.1. етиопатогенеза,  
2.2. клиника,  
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2.3. диагностика,  
2.4. лечение,  
2.5. медицинска експертиза,  
2.6. профилактика. 

 
3. Професионални интоксикации с пластмаси  

3.1. етиопатогенеза,  
3.2. клиника,  
3.3. диагностика,  
3.4. лечение,  
3.5. медицинска експертиза,  
3.6. профилактика. 

 
 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ ОТ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ, ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ 
И МИКРОТРАВМАТИЗАЦИЯ НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНАТА И НЕРВНАТА 
СИСТЕМА 
 

1. Професионални болести на периферната нервна система: радикулити, 
мононевропатии – тунелни синдроми, полиневропатии - етиология, 
патогенеза, диагноза, диференциална диагноза, лечение, медицинска 
експертиза.  

 
2. Професионални болести на централната нервна система: церебрастения, 

енцефалопатия – етиология, птогенеза, диагноза, диференциална диагноза, 
лечение, медицинска експертиза.  

 
3. Професионални болести на мускулно-скелетната система: тендозиома, 

епикондилит, периартрит, артроза, остеопороза - етиология, птогенеза, 
диагноза, диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза.  

 
4.  Профилактика на професионалните болести на нервната и мускулнво-

скелетната система. 
 

 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 
 

ВИБРАЦИОННА БОЛЕСТ ОТ ОБЩО И ЛОКАЛНО ВИБРОВЪЗДЕЙСТВИЕ - 
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА И 
ПРОФИЛАКТИКА. 
 

1. Класификация.  
 

2. Вибрационна болест от локално вибровъздействие. 
2.1. Етиопатогенеза.  
2.2. Клиника. 
2.3. Диагноза. 
2.4. Диференциална диагноза. 
2.5. Лечение. 
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2.6. Експертиза.  
2.7. Профилактика. 
 

3. Вибрационна болест от общо вибрационно въздействие 
3.1. Етиопатогенеза. 
3.2. Клиника.  
3.3. Диагноза. 
3.4. Диференциална диагноза. 
3.5. Лечение. 
3.6. Експертиза.  
3.7. Профилактика. 
 

 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 
 
ПНЕВМОКОНИОЗИ – КЛАСИФИКАЦИЯ, ЕТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, 
ДИАГНОСТИКА, МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА И ПРОФИЛАКТИКА 
 

1. Класификация на пневмокониозите. 
 
2. Силикоза – етиология,  патогенеза, клиника, диагноза, диференциална 

диагноза, лечение, медицинска експертиза, профилактика. 
 
3. Силикатози – азбестоза, талкоза, каолиноза: етиология,  патогенеза, 

клиника, диагноза, диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза, 
профилактика.   

 
4. Въглищна пневмокониоза – етиология,  патогенеза, клиника, диагноза, 

диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза, профилактика. 
  

 ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ АЛЕРГИЧНИ БОЛЕСТИ, ХРОНИЧЕН 
ПРОФЕСИОНАЛЕН БРОНХИТ 
 

1. Класификация на професионалните алергични заболявания. 
 
2. Професионални алергични болести на белите дробове. 

 
2.1. Професионална бронхиална астма - етиопатогенеза, критерии за 

диагноза, диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза. 
 
2.2. Бисиноза - етиология, патогенеза, диагноза, диференциална диагноза, 

лечение, медицинска експертиза. 
 

2.3. Хиперсензитивен пневмонит - етиология, птогенеза, диагноза, 
диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза.  

 
3. Професионални алергични болести на горните дихателни пътища - етиология, 

патогенеза, диагноза, диференциална диагноза, лечение, медицинска 
експертиза.  
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4. Професионални алергични болести на кожата: дерматит, екзема - етиология, 
птогенеза, диагноза, диференциална диагноза, лечение, медицинска 
експертиза.  

 
5. Професионални алергични болести на зрителния анализатор - етиология, 

птогенеза, диагноза, диференциална диагноза, лечение, медицинска 
експертиза.  

 
6. Профилактика на професионалните алергични заболявания. 

 
7. Хроничен професионален бронхит. 

7.1.етиопатогенеза,  
7.2.клиника,  
7.3.диагностика,  
7.4.лечение,  
7.5.медицинска експертиза,  
7.6.профилактика. 

 
 
 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 3 часа 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЖНИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, НЕОПЛАЗМИ.  
 

1. Професионални кожни болести  
 

1.1.  Професионални алергични болести на кожата: дерматит, екзема - 
етиология, патогенеза, диагноза, диференциална диагноза, лечение, 
медицинска експертиза. 

 
1.2.  Контактен дерматит - етиология, патогенеза, диагноза, 

диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза. 
 

1.3.  Профилактика. 
 

2. Професионални инфекциозни болести.   
 
3. Професионални неоплазми 

 
3.1. Етиопатогенеза. 

 
3.2. Клинична картина. 

 
3.3. Диагноза.  

 
3.4. Критерии за професионална диагноза. 

 
3.5. Диференциална диагноза. 

 
3.6. Експертиза.  

 



13 
 

3.7. Профилактика. 
 

 
 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 
ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ НА АНАЛИЗАТОРИТЕ.  

 
1. Професионални болести на слухово-вестибуларния анализатор 
 

1.1. Неврит на слуховите нерви – етиология, патогенеза, диагноза, 
диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза. 

 
1.2. Професионални вестибулопатии – етиология, патогенеза, диагноза, 

диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза. 
 
2. Професионални болести на зрителния анализатор 
 

2.1. Алергичен конюнктивит - етиология, патогенеза, диагноза, 
диференциална диагноза, лечение, медицинска експертиза. 

 
2.2. Катаракта - етиология, патогенеза, диагноза, диференциална диагноза, 

лечение, медицинска експертиза. 
 

 
 
 

 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я  – Т Е З И С И 
 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 
  

НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 
БОЛЕСТИ 
 

1. Определение за професионална болест, класификация 
 
2. Запознаване на студентите с основните нормативни документи в 

професионалната патология: 
- административна процедура за регламентиране на професионална болест; 
- трудова злополука; 
- разлики между професионална болест и трудова злополука; 
- специфични юридически последици при потвърждаване на професионална 

болест; 
- Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и 

отчитане на професионалните болести; 
- Списък на професионалните болести. 
 

3. Критерии за диагностика и оценка  на професионалните болести. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 2–1 час 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТОКСИКАЦИИ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ 
 

1. Запознаване на студентите с най-често срещаните в практиката 
професионални интоксикации - етиология, патогенеза, клинична картина, 
органотропност, специфика на токсичното въздействие, принципи и 
критерии в диагностиката и трудово-експертната оценка на пациенти с 
професионални интоксикации с тежки метали, лечение: 

1.1. оловно отравяне; 
1.2. отравяне с живак /клиника на интоксикациите с органични и 

неорганични живачни съединения/; 
1.3. отравяне с кадмий; 
1.4. отравяне с манган; 
1.5. отравяния с арсен, мед, цинк, никел и хром /токсични ефекти, 

канцерогенен риск/ 
 

2. Представяне и обсъждане на клинични случаи.  
 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТОКСИКАЦИИ С ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ И 
ПЕСТИЦИДИ 

 

1. Запознаване на студентите с най-често срещаните в практиката професионални 
интоксикации с органични разтворители - бензин, етилиран бензин, бензол, 
нитро- и аминопроизводни на бензола  

 
2. Етиология, патогенеза, клинична картина. 

 
3. Органотропност, специфика на токсичното въздействие. 

 
4. Принципи и критерии в диагностиката и трудово-експертната оценка на 

пациенти с професионални интоксикации с органични разтворители, лечение. 
 

8. Представяне и обсъждане на клинични случаи.  
 

 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА И МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНАТА 
СИСТЕМА 
 

1.  Най-често използвани в практиката методи за диагностика на професионални 
болести от вибровъздействие и пренапрежение наопорно-двигателния апарат и 
перифернонервната система. 

 
2. Образна диагностика – рентгенография и компютърна томография (КТ): 

показания, информативност,  диагностична стойност. 
 
3.   Запознаване на студентите със следните методики: 

- студов провокационен тест на крайниците; 
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- палестезиометрия; 
- термисторна термометрия; 
- реодермометрия; 
- алтернираща динамометрия; 
- капиляроскопия. 
Показания, техника на извършване на тестовете и пробите, интерпретация на 
резултатите при конкретни пациенти.   
 

4. Представяне и обсъждане на клинични случаи.  
 

 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 
 

ПНЕВМОКОНИОЗИ, ХРОНИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН БРОНХИТ, 
ПРОФЕСИОНАЛНА БРОНХИАЛНА АСТМА  
 

1. Видове пневмокониози. 
 
2. Характерни отличителни признаци на силикоза и силикатози. 

 
3. Хроничен професионален бронхит – критерии за професионална диагноза. 

 
4. Професионална бронхиална астма – критерии за професионална генеза. 

 
5. Представяне и обсъждане на клинични случаи.  
 

 
 
 

 
ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 
 

1. Хигиена и професионални заболявания, П/р проф. Вл. Бояджиев, С., МФ, 1981. 

2. Остри отравяния, П/р доц. С. Андонова, Пловдив, Райкови, 2002г. 

3. Професионални болести, П/р доц. А. Савов, С., Рал и Колобър, 2003г. 

4. Професионални болести, П/р доц. В. Костова и доц. В. Петкова, С., Рал и 

Колобър, 2007. 
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 ТЕМИ ЗА РЕФЕРАТИ 

 

1. Увреждания при професионална интоксикация с олово.  
 
2. Увреждания при професионална интоксикация с живак. 

 
3. Увреждания при професионална интоксикации с манган и кадмий. 

 
4. Увреждания при професионални интоксикации с органични разтгворители. 

 
5. Характерни увреждания при професионално въздействие на физични рискови 

фактори на работната среда и трудовия процес. 
 

6. Професионални алергични увреждания. 
 

7. Профилактика на професионално обусловените болести от индустриални 
химични фактори. 

 
8. Оценка и прогноза на риска от професионално обусловени заболявания, рисков 

профил. 
 

9. Профилактични програми за недопускане проявяването на увреждания с 
професионален характер от алергени на работната средза - видове, цели, 
организация и контрол. 
 

10. Промоция на здравето при въздействие на рискови фактори на работната среда - 
цел, методи за въздействие  върху индивида, роля на обществото. 

 
11. Ролята на инспектора по обществено здраве в борбата с професионалната 

патология.  
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КОНСПЕКТ  

ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ С ТОКСИКОЛОГИЯ 
 

1. Професионални болести – определение, класификация, списък на 
професионалните болести. Основни принципи на диагностика и медицинска 
профилактика на професионалните болести. 

 
2. Професионална болест и трудова злополука. Определение, сходство и 

диференциране. 
 

3. Експертиза на професионалните болести – принципи, процедура за 
регистриране, правни последици. 

 
4. Пневмокониози – класификация. Силикоза – клиника, диагностика, медицинска 

експертиза и профилактика. 
 

5. Силикатози: азбестоза, талкоза, каолиноза - етиология, клиника, диагностика, 
медицинска експертиза и профилактика. Въглищна пневмокониоза - етиология, 
клиника, диагностика, медицинска експертиза. 

 
6. Професионални бронхити – класификация, етиология, клиника, диагностика, 

критерии за професионална диагноза, медицинска експертиза и профилактика. 
 

7. Професионална бронхиална астма. Етиология, клиника, диагностика, критерии 
за професионална диагноза, медицинска експертиза и профилактика. 

 
8. Професионални отравяния с дразнещи газове (флуороводород, амоняк, хлор, 

сероводород, серен диоксид). Етиология, клиника, диагностика, медицинска 
експертиза и профилактика. 

 
9. Професионални отравяния с азотни оксиди - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 
 

10. Професионални отравяния с въглероден оксид - етиология, клиника, 
диагностика, медицинска експертиза и профилактика. 

 
11. Професионални отравяния с олово и съединенията му - етиология, клиника, 

диагностика, медицинска експертиза и профилактика. 
 

12. Професионални отравяния с живак - етиология, клиника, диагностика, 
медицинска експертиза и профилактика. 

 
13. Професионални отравяния с манган - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 
 

14. Професионални отравяния с кадмий - етиология, клиника, диагностика, 
медицинска експертиза и профилактика. 

 
15. Професионални отравяния с арсен - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 
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16. Професионални отравяния с хром и никел - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 
 

17. Професионални отравяния с органични разтворители: бензен и производните му 
(ксилен, стирен, толуен) - етиология, клиника, диагностика, медицинска 
експертиза. 

 
18. Професионални отравяния със серовъглерод - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 
 

19. Професионални отравяния със синтетични смоли и пластмаси - етиология, 
клиника, диагностика, медицинска експертиза и профилактика. 

 
20. Професионални отравяния с пестициди - етиология, клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 
 

21. Болести от пренапрежение и микротравма мусклуно-скелетната система - 
клиника, диагностика, медицинска експертиза и профилактика. 

 
22. Професионални радикулопатии и полиневропатии - етиология, клиника, 

диагностика, диференциална диагноза, медицинска експертиза и профилактика. 
 

23. Вибрационна болест от локално вибровъздействие - клиника, диагностика, 
медицинска експертиза и профилактика. 

 
24. Вибрационна болест от общо вибровъздействие -  клиника, диагностика, 

медицинска експертиза и профилактика. 
 

25. Професионални увреждания на слуха - етиология, клиника, диагностика, 
критерии за професионална диагноза, медицинска експертиза и профилактика. 
Увреждания от инфразвук и ултразвук. 

 
26. Професионални очни болести - етиология, клиника, диагностика, критерии за 

професионална диагноза, медицинска експертиза и профилактика. 
 

27. Професионални кожни болести - етиология, клиника, диагностика, критерии за 
професионална диагноза, медицинска експертиза и профилактика. 

 
28. Професионални онкологични болести - етиология, клиника, диагностика, 

критерии за професионална диагноза,  медицинска експертиза и профилактика. 
 

29. Професионални болести от биологични фактори - етиология, клиника, критерии 
за професионална диагноза, медицинска експертиза и профилактика. 
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ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА  

Тема № 1  
ПРОФЕСИОНАЛНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ, ТРУДОВА 
ЗЛОПОЛУКА. ПРИНЦИПИ НА ДИАГНОСТИКАТА, ЛЕЧЕНИЕТО И 
ТРУДОВАТА ЕКСПЕРТИЗА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ. РОЛЯТА 
НА ИНСПЕКТОРА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ В БОРБАТА С 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПАТОЛОГИЯ.  

 
1. Какво е определението на професионална болест? 
 
2. Какво е определението на трудова злополука? 

 
3. Какви са приликите и разликите между професионална болест и трудова 

злополука? 
 

4. Защо има специална правна уредба за професионалните болести? 
 
5. Какви видове заболявания има според класификацията на професионалните 

болести? 
 
6. Какво означава специфично професионално заболяване? 
 
7. Какво означава условно професионално заболяване? 
 
8. Какво означава парапрофесионална болест или болест, свързана с труда? 
 
9. Какви са основните принципи за диагностика на професионалните болести? 

 
10. Какви са основните принципи за експертиза на професионалните болести? 

 
11. Какви са основните принципи за лечение на професионалните болести? 
 
12. Какви са основните принципи в профилактиката на професионалните болести. 

 
13. Каква е целта на първичната, вторичната и третичната профилактика? 

 
14. Каква е ролята на инспектора по обществено здраве в профилактиката на 

професионалната патология.  
 

 
Тема № 2  

 
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПАТОЛОГИЯ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА. ДИНАМИЧНО 
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО БОЛНИТЕ.  
 
1. На какъв принцип е изграден Списъкът на професионалните болести 

(приложение към член единствен на ПМС № 175 от 16.07.2008 г., обн. ДВ, бр. 66 
от 25.07.2008 г.).  
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2. Какви групи професионални болести са включени в Списъка на 

професионалните болести? 
 
3. Каква е процедурата за регламентиране на професионална болест съгласно 

Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и 
отчитане на професионалните болести (ПМС № 168 от 11.07.2008 г., обн. ДВ. бр. 
65 от 22.07.2008 г.). 

 
4. Кои са органите на експертизата на професионалните болести? 

 
5. Какво регламентира Нaредбa № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните 

предварителни и периодични медицински прегледи на работниците? 
 

6. Каква е ролята на службите по трудова медицина? 
 
 
 
Тема № 3  

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТОКСИКАЦИИ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ 

 
1. Кои органи и системи на организма се увреждат при професионална 

интоксикация с олово? 
 
2. В кои производства има хронично въздействие на олово? 
 
3. Кои са характерните увреждания при професионална интоксикация с живак? 

4. Кои са рисковите контингенти, експонирани на живак и в кои производства? 

5. Коя е най-характерната клинична проява на отравянето с манган? 

6. Къде в индустрията се наблюдава експозиция на манган? 

7. Какви са уврежданията при хронична интоксикация с кадмий? 

8. Кои са типичните професии с хронично въздействие на кадмий? 

9. Какви са превантивните мерки при експозиция на тежки метали? 

 
 

Тема № 4  
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТОКСИКАЦИИ С ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ 
(БЕНЗИН, ЕТИЛИРАН БЕНЗИН, БЕНЗОЛ), НИТРО- И АМИНОПРОИЗВОДНИ 
НА БЕНЗОЛА - етиология, клиника, диагностика, медицинска експертиза и 
профилактика. 

 
1. С какво се характеризират професионалните отравяния с органични 

разтворители? 
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2. Къде в промишлеността има професионален риск от въздействие на органични 

разтворители? 

3. Какви са уврежданията при отравяне с бензин? 

4. Какви са уврежданията при отравяне с нитропроизводни на бензола? 

5. Какви са уврежданията при отравяне с аминопроизводни на бензола? 

6. Каква е профилактиката при отравянията с органични разтворители? 

7. Какви са основните рискови фактори в работната среда, които предизвикват 

професионални увреждания на централната нервна система? 

 
Тема  № 5 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТОКСИКАЦИИ С ФОСФОРООРГАНИЧНИ И 
ХЛОРООРГАНИЧНИ ПЕСТИЦИДИ, ПЛАСТМАСИ 

1. С какво се характеризират професионалните отравяния с пестициди? 

2. Къде в промишлеността има професионален риск от въздействие на пластмаси? 

3. Какви са уврежданията при отравяне с фосфорорганични пестициди? 

4. Какви са уврежданията при отравяне с хлорорганични пестициди? 

5. Каква е профилактиката при отравянията с пестициди? 

6. Какви са уврежданията при отравяне с пластмаси? 

7. Какво предизвикват професионалните отравяния с мономери на синтетични 

смоли и пластмаси? 

8. Профилактика при отравяния с пластмаси. 

 

 
Тема  № 6 
ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ ОТ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ, ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ И 
МИКРОТРАВМАТИЗАЦИЯ НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНАТА И НЕРВНАТА 
СИСТЕМА 

1. Кои са основните професионални болести на периферната нервна система? 

2. Кои рискови фактори на работната среда предизвикват професионални болести 

на периферната нервна система? 

3. Кои са основните професии с увреждания на периферната нервна система и 

мускулно-скелетната система? 

4. Какви са основните принципи за професионална диагностика на болестите от 

пренапрежение и микротравматизация на мускулно-скелетната и периферната 

нервна система? 

5. Кои са най-често срещаните болести на мускулно-скелетната система с 

професионален характер? 
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6. Кои са основните професионални рискови фактори, които предизвикват 

увреждания на мускулно-скелетната система? 

7. Кои са основните принципи за професионална диагноза на болестите на 

мускулно-скелетната система? 

8. Кои са основните профилактични мероприятия за предотвратяване проявяването 

на болести на нервната и мускулно-скелетната система с професионален 

характер? 

9. Каква е вторичната и третичната профилактика при тази патология? 

 
Тема № 7  
ВИБРАЦИОННА БОЛЕСТ ОТ ОБЩО И ЛОКАЛНО ВИБРОВЪЗДЕЙСТВИЕ - 
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА И ПРОФИЛАКТИКА 

1. Каква е класификацията на вибрационната болест? 

2. Кои са рисковите професии с експозиция на локални вибрации? 

3. Какви са основните клинични прояви при вибрационна болест, обусловена от 

локални вибрации? 

4. Как се доказва наличието на вибрационна болест от локално вибровъздействие? 

5. Кои са основните професии с експозиция на общи вибрации в условията на 

труда? 

6. Какви са основните уврежадия при вибрационната болест от общи вибрации? 

7. Какви са критериите за диагностициране на вибрационна болест от локални и от 

общи вибрации? 

8. Какви са профилактичните методи и средства при въздействие на вибрации? 

 

 

Тема № 8 
ПНЕВМОКОНИОЗИ  
 

1. Какво е определението за пневмокониоза? 

2. Кои са видовете пневмокониози? 

3. От какво се предизвиква силикоза? 

4. Какви са основните клинични прояви и методи за доказване на силикоза? 

5. Какво е определението за силикатоза? 

6. Кои са най-често срещаните видове силикатози? 

7. Какви са основните диагностични принципи? 

8. Какво е характерно за въглищната пневмокониоза? 

9. Кои са основните елементи на медицинската експертиза при пневмокониозите? 
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10. Каква е профилактиката на пневмокониозите? 

 

Тема № 9 
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ АЛЕРГИЧНИ БОЛЕСТИ, ХРОНИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН 
БРОНХИТ  
 

1. Кои са най-често срещаните професионални алергични заболявания? 
 

2. Кои са основните клинични прояви на бронхиалната астма и какви са 
критериите за професионална диагноза? 

 
3. Кои са основните алергични болести на горните дихателни пътища? 

 
4. Дайте примери за професионални алергични болести на очния анализатор. 

 
 

5. Какви са мерките за профилактика на професионалните алергични заболявания? 
 

6. Какви са професионалните увреждания от киселини и основи? 

 

7. Какви са денталните увреждание при експозиция на професионални химични 

вещества? 

 

8. Какви са професионалните увреждания от дразнещи пари и газове? 

 
 
Тема №10 
ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЖНИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, НЕОПЛАЗМИ 
 

1. Какви рискови фактори на работната среда предизвикват кожни болести? 

2. Какво представлява професионалната екзема? 

3. От какво се предизвиква професионален контактен дерматит? 

4. Може ли уртикарията да бъде професионално обусловена и кои са характерните 

й прояви? 

5. Кои инфекциозни болести могат да бъдат професионално обусловени? 

6. Кои са основните професионални рискови фактори, които са с доказан 

канцерогенен ефект? 

7. Какво предизвикват професионалните канцерогени? 

8. Как се доказва професионален характер на неопластичните заболявания? 

9. Каква е профилактиката на професионалните неоплазми? 
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10. Какво е характерно за експертизата на професионалните неоплазми?      

 

 Тема №11                                         
ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ НА АНАЛИЗАТОРИТЕ  

1. Кои са най-честите професионални ушно-носно-гарлени (УНГ) болести? 

2. Кои професионални рискови фактори предизвикват болести на УНГ? 

3. Какви са предпазните мерки за предотвратяване на шумова болест? 

4. Кои са най-честите причини за професионални очни болести? 

5. Кои са най-често диагностицираните професионални болести на очния 

анализатор? 

6. Какви превантивни мерки са ефективни при въздействие на професионални 

физични рискови фактори? 
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