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КОНСПЕКТ ПО ХИГИЕНА 

 

по специалността „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение”, 

академична  2020/21 г. 

 

Теоретична част: 

 

1.Хигиена на заведенията за долекуване, продължително лечение, рехабилитация и 

профилактика като част от хигиената на заведенията за здравно обслужване 

2.Основни хигиенни изисквания към заведенията за долекуване, продължително 

лечение, рехабилитация и профилактика - разположение в селищна среда и ситуиране на 

основните елементи. Системи за строителство; здравно значение на озеленяването; основни 

пътища за движение на различните контингенти.  

3.Хигиенно-техническо благоустройство на заведенията за здравно обслужване  

4.Хигиенни особености в планирането и устройството на различните видове 

заведения за долекуване, продължително лечение, рехабилитация, профилактика 

5. Хигиенни изисквания към звуковия  комфорт в заведенията за долекуване, 

продължително лечение, рехабилитация и профилактика.  

6.Здравни  изисквания към  водата в плувни басейни. Радонът в минералните води и 

неговите здравни ефекти. 

7.Стерилизационно и дезинфекционно отделения, пералня, административно- 

стопански и битов сектор. Хигиенно-екологични изисквания към събирането и 

обезвреждането на болничните отпадъци. 

8.Особености в храненето на различни популационни групи , вкл. на хора, заети с 

умствен труд. 

9.Профилактика на заболяванията, причинени от биологично и химично замърсяване 

на храните 

10.Хигиенни изисквания към хранителения блок, кухненските офиси и трапезариите в 

заведенията за долекуване, продължително лечение, рехабилитация и профилактика. 

Контрол на готовата храна 

11.Специфични особености в характеристиката на трудовия процес и 

неблагоприятните фактори в трудовата среда на медицинските работници. Последствия на 

стреса при медицинския персонал.  

12.0сновни принципи за профилактика на професионалните заболявания сред 

медицинския персонал на заведенията за долекуване, продължително лечение, 
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рехабилитация, профилактика. 

13.Хигиена на децата и юношите. Възрастови, морфологични и физиологични 

особености на децата и юношите. Характеристика на заболеваемостта при децата и 

подрастващите. 

 

     Практична част 

 

1. Определяне и интерпретация на микроклиматичните фактори.  

2. Комплексна оценка на влиянието на микроклимата върху състоянието на болните и 

здравето на медицинския персонал.  

3. Оценка на естествената осветеност, изкуственото осветление и шум в заведенията за 

долекуване, продължително лечение, рехабилитация, профилактика.  

4. Хигиенни изисквания към качествата на питейната вода, показатели за епидемична 

безопасност, оценка на водоснабдяването и канализацията на заведенията за 

долекуване, продължително лечение, рехабилитация и профилактика.  

5. Оценка на физическото развитие на деца и подрастващи 

 

 

Изготвил: проф. д-р П. Гацева, дм 

 

Утвърдил: доц. д-р Ст. Харизанова, дм 

                            Ръководител катедра  

 

Приет с Решение на Катедрен съвет с протокол №28 / 11.09.2020 г. 

 

 


