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УЧЕБЕН ПЛАН 
 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" 

СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ" 

Образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" 

Професионална квалификация "Медицински лаборант" 

Срок на обучение: 3 години (6 семестъра) 

Форма на обучение: редовна 

 

№ 
Учебни 

дисциплини 
Изучава 

се в сем. 
Изпит 

Часове 

К
р

ед
и

т
и

 

Семестри 

Всичко Лекции Упр. 
Практ. 

обуч. 
І ІІ ІІІ ІV V VІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

                

          

  

А 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 

УЧЕБНИ 

ДИСЦИПЛИНИ     3480 900 840 1740 170,0 

          

  

 

                

          

  

1 Клинична лаборатория -  1 1 90 30 60   5,0 90 5,0 

        

  

 

І част   пр.+теор.           30 60 

        

  

2 Клинична лаборатория -  2 2 90 30 60   5,0 

  

90 5,0 

      

  

 

ІІ част   пр.+теор.           

  

30 60 

      

  

3 Клинична лаборатория -  3 3 90 30 60   5,0 

    

90 5,0 

    

  

 

ІІІ част   пр.+теор.           

    

30 60 

    

  

4 Клинична лаборатория -  4 4 75 30 45   4,1 

      

75 4,1 

  

  

 

ІV част   пр.+теор.           

      

30 45 

  

  

5 Клинична лаборатория -  5 5 60 30 30   3,3 

        

30 3,3   

 

V част   пр.+теор.           

        

30 30   

6 Микробиология и  1 1 75 30 45   4,1 75 4,1 

        

  

 

вирусология - Ічаст   пр.+теор.           30 45 

        

  

7 Микробиология и  2 2 75 30 45   4,1 

  

75 4,1 

      

  

 

вирусология - ІІ част   пр.+теор.           

  

30 45 

      

  

8 Микробиология и  3 3 75 30 45   4,1 

    

75 4,1 

    

  

 

вирусология - ІІІ част   пр.+теор.           

    

30 45 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

9 Микробиология и  4 4 45 15 30   2,5 

      

45 2,5 

  

  

 

вирусология - ІV част   пр.+теор.           

      

15 30 

  

  

10 Микробиология и  5 5 30 15 15   1,6 

        

30 1,6   

 

вирусология - V част   пр.+теор.           

        

15 15   

11 Лабораторна техника и  1 1 60 30 30   3,3 60 3,3 

        

  

 

апаратура               30 30 

        

  

12 Анатомия 1 1 30 26 4   1,6 30 1,6 

        

  

 

                26 4 

        

  

13 Физиология  1 1 30 26 4   1,6 30 1,6 

        

  

 

                26 4 

        

  

14 Органична и  1 1 60 30 30   3,3 60 3,3 

        

  

 

неорганична химия               30 30 

        

  

15 Общи грижи за болния с  1 1 45 15 30   2,5 45 2,5 

        

  

 

инжекционна техника               15 30 

        

  

16 Медицинска етика и 1 1 30 28 2   1,6 30 1,6 

        

  

 

деонтология               28 2 

        

  

17 Латински език с  1 1 30 0 30   1,6 30 1,6 

        

  

 

медицински термини               0 30 

        

  

18 Хигиена и безопасност  1 1 15 13 2   0,8 15 0,8 

        

  

 

на лабораторния труд               13 2 

        

  

19 Аналитична химия 2 2 45 15 30   2,5 

  

45 2,5 

      

  

 

                

  

15 30 

      

  

20 Долекарска помощ 2 2 30 20 10   1,6 

  
30 1,6 

      

  

 

                

  

20 10 

      

  

21 Медицинска психология 2 2 30 22 8   1,6 

  

30 1,6 

      

  

 

                

  

22 8 

      

  

22 Биохимия и  2 2 45 45 0   2,5 

  
45 2,5 

      

  

 

патобиохимия               

  

45 0 

      

  

23 Хистология с  2,3 3 135 60 75   7,5 

  
75 4,1 60 3,4 

    

  

 

хистотехника   пр.+теор.           

  

30 45 30 30 

    

  

24 Медицина на  3 3 30 20 10   1,6 

    
30 1,6 

    

  

 

бедствените ситуации               

    

20 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

25 Информатика 3 3 30 0 30   1,6 

    

30 1,6 

    

  

 

                

    

0 30 

    

  

26 Паразитология 3,4 4 90 45 45   4,9 

    
30 1,6 60 3,3 

  

  

 

    пр.+теор.           

    

15 15 30 30 

  

  

27 Обща патология 4 4 30 24 6   1,6 

      

30 1,6 

  

  

 

                

      

24 6 

  

  

28 Социално и здравно  4 4 30 25 5   1,6 

      

30 1,6 

  

  

 

законодателство               

      

25 5 

  

  

29 Медицинска генетика 4 4 45 30 15   2,5 

      
45 2,5 

  

  

 

                

      

30 15 

  

  

30 Вътрешни болести  5 5 45 38 7   2,5 

        

45 2,5   

 

                

        

38 7   

31 Фармакология 5 5 30 26 4   1,6 

        

30 1,6   

 

                

        

26 4   

32 Социална медицина и  5 5 45 30 15   2,5 

        

45 2,5   

 

промоция на здравето               

        

30 15   

33 Социология 5 5 15 14 1   0,8 

        

15 0,8   

 

              

         

14 1   

34 Детски болести и  5 5 30 23 7   1,6 

        
30 1,6   

 

неонатология               

        

23 7   

35 Инфекциозни болести и 5 5 30 25 5   1,6 

        
30 1,6   

 

епидемиология               

        

25 5   
36 Клинична практика -  1,2 2 270 0 0 270 13,2 

          

  
  І част               90 4,6 180 8,6 

      

  
37 Клинична практика -  3,4 4 570 0 0 570 27,1 

          

  
  ІІ част               

    

270 12,7 300 14,4 

  

  
38 Клинична практика -  5 5 300 0 0 300 14,5 

          

  
  ІІІ част               

        

300 14,5   
39 Преддипломен стаж 6 6 600 0 0 600 20,0 

          
600 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б СВОБОДНО ИЗБИРАЕМИ Всички избираеми дисциплини са с хорариум 30 часа и кредит 1,0. Избират се минимум 5 дисциплини. 

  ДИСЦИПЛИНИ               
                   510 183 327   17,0 

           1 Спорт 1,2,3,4,5 5 150 0 150   5,0 30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

                    0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

 2 Език 1,2 2 60 0 60   2,0 30 

 
30 

                          0 30 0 30 

       3 Оплождане. Ранно ембрионално раз- 2 2 30 20 10   1,0 

  
30 

          витие на човешкия зародиш               

  

20 10 

       4 Имунометрични анализи в 3 3 30 20 10   1,0 

    
30 

        клиничната практика               

    

20 10 

     5 Съвременни аспекти на антимикроб- 3 3 30 20 10   1,0 

    
30 

        ната терапия               

    

20 10 

     6 Мениджмънт на медико-диагностична- 3 3 30 20 10   1,0 

    
30 

        та лабораторна дейност               

    

20 10 

     7 Работа със софтуерни продукти 4 4 30 0 30   1,0 

      
30 

      Word и Power Point               

      

0 30 

   8 Тропическа паразитна патология 4 4 30 28 2   1,0 

      
30 

                      

      

28 2 

   9 Съвременна хисто и имуно- 4 4 30 25 5   1,0 

      
30 

      цитотехника               

      

25 5 

   10 Неконвенционални методи на диагно- 5 5 30 20 10   1,0 

        
30 

    стика в микробиологичната практика               

        

20 10 

 11 Съвременни технологии за 5 5 30 20 10   1,0 

        
30 

    клинични лабораторни анализи               

        

20 10 

 12 Токсикомании. Превенция и лечение 5 5 30 10 20   1,0 

        
30 

                    

        

10 20 

 

                    В ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ               

             ДИСЦИПЛИНИ     60 30 30   2,0 

           1 Философска антропология 2 2 15 15 0   0,5 

  
15 

                          

  

15 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 Икономика на здравеопазването 3 3 15 15 0   0,5 

    
15 

                        

    

15 0 

     3 Специализирана медицинска термино- 4,5 5 30 0 30   1,0 

      
15 

 
15 

    логия по английски, немски, френски               

      

0 15 0 15 

   език в областта на здравните грижи               
           

  

ВСИЧКО ЧАСОВЕ   

  4050 1113 1197 1740 189,0 
           

(задължителни, избираеми и факултативни): 

 

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА И ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ ПО СЕМЕСТРИ И ЧАСОВЕ 

 

    
І семестър ІІ семестър ІІІ семестър ІV семестър V семестър VІ семестър 

Всичко 
15 седм. по 6 ч. 15 седм. по 12 ч. 15 седм.по 18 ч. 15 седм. по 20 ч. 15 седм. по 20 ч. 15 седм. по 40 ч. 

1 Клинична лаборатория 60 120 162 180 140 280 942 

2 Микробиология 30 60 108 80 80 160 518 

3 Хистология 

   

40 40 80 160 

4 Паразитология 

    

40 80 120 

  Всичко часове: 90 180 270 300 300 600 1740 

 

 

 

 

 ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ:           

1. Клинична лаборатория - практически и теоретичен    5,0   

2. Микробиология - практически и теоретичен     5,0   
            

 Учебният план е приет на АС на МУ Пловдив /Протокол №: 6 от 11.10.2012 г./  
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КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Клинична 

лаборатория 
І, ІІ, ІІІ, ІV, V 405 150 255 2/4 2/4 2/4 2/3 2/2 

 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения. 

Продължителност на обучение: 

Пет семестъра. 

Хорариум: 

150 часа лекции, 255 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, дискусии, съвременни средства за онагледяване, 

демонстрация на клиничнолабораторни анализи, решаване на практически казуси, 

наблюдение на микроскопски препарати. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тестове. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна изпитна оценка за всеки семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Резултати от текущо оценяване и изпит, участие в дискусии, решаване на тестове, 

активност при практическата подготовка. 

Семестриален изпит: 

Да /практически и теоретичен изпит/. 

Държавен изпит: 

Да /практически и теоретичен изпит/. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Клинична лаборатория”. 
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АНОТАЦИЯ 

Програмата по клинична лаборатория дава познания за клетъчния и химичен 

състав на биологичните течности на човешкия организъм, както и за физиологичните и 

патологични промени, които настъпват в тях в състояние на болест и здраве. 

Обучението по клинична лаборатория се осъществява в три направления: 

І. Патобиохимично: 

• обяснява теоретично и ескпериментално причината и механизма на различните 

заболявания на молекулно ниво; 

• показва връзката между физиологичните и патологичните процеси от една страна, 

а от друга - находката и промените в клетъчния и химичния състав на изследвания 

биологичен материал. 

ІІ. Аналитично: 

• разработване, внедряване и оптимизиране на методи за анализ; 

• осъществяване контрол в преданалитичния, аналитичния и следаналитичния 

етап; 

ІІІ. Клинично-диагностично: 

• информацията, която носи за диагнозата всеки показател; 

• тълкуване на резултатите самостоятелно и в корелация, интерференции.  

Програмата е съобразена и отговаря на изискванията за обучението на 

медицински лаборант с образователно - квалификационна степен “Професионален 

бакалавър”. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Да служи за пълноценно усвояване на теоретични познания, необходими за 

клиничнолабораторната диагностика. 

2. Да се изградят необходимите практически умения и навици, отговарящи на 

изискванията на съвременната клинична лаборатория. 

3. Да се формират професионални компетенции и нужната квалификация, които 

да задоволят потребността от медико-лабораторни специалисти. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и 

умения: 

Теоретични: задълбочени и трайни теоретични знания, което обуславя повишаване 

качеството на клиничнолабораторните изследвания и надеждност на получаваната с 

тяхна помощ информация. 

Практически: да е подготвен за основните манипулации, застъпени в квалифи-

кационната му характеристика, относно безопасността на лабораторния труд, вземането 

и подготовката на биологичния материал, извършването на лабораторните анализи, 

следаналитичната обработка и регистрация на резултатите. 
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Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ 

1. Устройство на клиничната лаборатория. 

1.1. Изисквания за разположение, площ, помещения и др. 

2. Обезопасяване труда в клиничната лаборатория. 

2.1. Задължителни мерки за предотвратяване на биологичния риск, на химични и 

механични инциденти, противопожарни правила. 

3. Организация и управление на клиничнолабораторната дейност. 

3.1. Медицински стандарт по клинична лаборатория. 

3.2. Комуникации. 

3.3. Лабораторна информационна система. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕТОДИТЕ В КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ 

1. Видове методи, използвани в клиничната лаборатория. 

1.1. Качествени, полуколичествени, количествени. 

1.2. Дефинитивни, референтни, стандартни и рутинни методи. 

2. Аналитична и диагностична надеждност на клиничнолабораторните изследвания. 

2.1. Критерии за аналитична надеждност. 

2.2. Критерии за оценка на диагностичната надеждност. Показатели и изчисление. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

БИОЛОГИЧНИ ВАРИАЦИИ В КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ХИМИЧНИЯ И КЛЕТЪЧЕН 

СЪСТАВ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ТЕЧНОСТИ И ТЪКАНИ В ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ 

1. Фактори, повлияващи лабораторните показатели. 

1.1. Постоянни и временно действащи. 

1.2. Начини на въздействието им върху лабораторния резултат. 

2. Интерференция на ендогенни и екзогенни вещества върху клиничнолабораторните 

резултати. 

2.1. Физиологични и химични интерференции. 

2.2. Начини за отстраняване на ефекта от интерференциите. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

РЕФЕРЕНТНИ ГРАНИЦИ НА КЛИНИЧНОЛАБОРАТОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

1. Референтна област и референтна стойност. 

1.1.  Начин на определяне и изчисление. 

2. Калибрационна крива. 

2.1. Определение. 

2.2. Стандарти и калибратори - изисквания към мерителните съдове и към 

чистотата на калибраторите. 

2.3. Видове калибрационни криви – построяване, правила, приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

ПРАВИЛА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ ЗА КЛИНИЧНОЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

1. Правила за вземане на кръв. 

1.1. Венозна и капилярна. 

1.2. Изисквания за получаване на други биологични материали – урина, пунктати, 

фецес и др. 
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1.3. Правила за безопасност при работа с биологични материали. 

1.4. Правила за последователност на вземането при ползване на затворената система. 

2. Анатомофизиологични основи на уринообразуването. 

2.1. Анатомично устройство на нефрон. 

2.2. Физиологични процеси на уринообразуването. 

2.3. Регулация. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

ФИЗИКОХИМИЧНИ СВОЙСТВА НА УРИНАТА 

1. Количество, цвят, прозрачност, специфично тегло, осмотични свойства, реакция (рН). 

2. Референтни стойности и отклонения. 

2.1. Физиологични. 

2.2. Патологични. 

2.3. Терминология за означаване на отклоненията. 

3. Методи за изследване на отделните показатели. 

4. Информативно съдържание, клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

БЕЛТЪК В УРИНАТА 

1. Определение. 

1.1. Видове белтъци в урината. 

1.2. Нормално съдържание. 

1.3. Протеинурии – видове. 

2. Качествено изследване на белтък в урината. 

3. Количествено определяне. 

4. Клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

ЗАХАР В УРИНАТА 

1. Мелитурии и глюкозурии. Видове. 

2. Качествено и количествено определяне. 

3. Методи - групи. 

3.1. Експресни методи. 

3.2. Принцип. 

3.3. Източници на грешки. 

4. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

КЕТОННИ ТЕЛА, КРЪВ И НИТРИТИ В УРИНАТА 

1. Химическа същност. 

2. Методи - групи. 

2.1. Експресни методи. 

2.2. Принцип. 

2.3. Източници на грешки. 

3. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

ЖЛЪЧНИ ПИГМЕНТИ В УРИНАТА. ОРИЕНТИРОВЪЧЕН СЕДИМЕНТ НА УРИНАТА 

1. Билирубин и уробилиноген. 
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2. Образуване и обмяна. 

3. Методи. 

4. Експресни методи. 

4.1. Принцип. 

4.2. Източници на грешки. 

5. Информативно съдържание и клинично значение. 

6. Седимент на урината – ориентировъчно изследване. 

6.1. Елементи на ориентировъчния седимент. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

КОЛИЧЕСТВЕН СЕДИМЕНТ НА УРИНАТА. ХЕМОГЛОБИН 

1. Методи за количествен анализ на седимент. 

1.1. Правила и изисквания при микроскопиране, описание и изброяване на 

елементите и при изчисление на резултата. 

1.2. Референтни стойности. 

2. Хемоглобин. 

2.1. Структура. 

2.2. Функции. 

2.3. Референтни стойности. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 

МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЕМОГЛОБИН 

1. Групи методи. 

1.1. Принципи. 

1.2. Източници на грешки. 

2. Информативно съдържание и клинично значение. 

3. Хемоглобинови типове. 

3.1. Референтни стойности. 

3.2. Методи за определянето им. 

3.3. Таласемии и хемоглобинози. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ФОРМЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА КРЪВТА 

1. Мануално – микроскопско (камерно) изброяване – принцип, необходими разтвори, 

пособия, правила. 

1.1. Източници на грешки. 

2. Апаратно изброяване. 

2.1. Принципи и източници на грешки. 

3. Референтни стойности. 

4. Клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 2 часа 

ХЕМАТОКРИТ 

1. Определение. 

2. Методи за определяне. 

2.1. Центрофужен метод. 

2.2. Принцип и изисквания. 

2.3. Референтни стойности. 

3. Клинично значение. 
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4. Математически еритроцитни индекси – МСV, МСН, МСНС. 

4.1. Начини на изчислението им. 

4.2. Референтни стойности и отклонения. 

5. Клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 

ОСМОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ. СУЕ 

1. Същност на осмотичната резистентност. 

2. Методи за определяне – принцип. 

2.1. Капков метод – правила и начин на провеждане. 

3. Референтни стойности. Информативно съдържание и клинично значение. 

4. СУЕ. 

4.1. Принцип на анализа. 

4.2. Методи. Изисквания. 

4.3. Източници на грешки. 

5. Референтни стойности. 

6. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 16 – 2 часа 

КРЪВНИ НАТРИВКИ 

1. Изисквания и правила за изготвяне кръвна натривка. 

2. Методи за оцветяване – класически и съвременни. 

2.1. Принцип на оцветителните техники. 

2.2. Изисквания за добре оцветена натривка. 

ЛЕКЦИЯ № 17 – 2 часа 

ТЕОРИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КРЪВНИТЕ КЛЕТКИ 

1. Унитарна теория на Максимов за произхода на кръвните клетъчни редове. 

2. Критерии за цитологична характеристика. 

ЛЕКЦИЯ № 18 – 2 часа 

НОРМАЛНА МОРФОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ КЛЕТКИ ОТ ЧЕРВЕНИЯ РЕД В 

ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ 

1. Еритроцити. 

1.1. Критерии за нормоцит. 

2. Морфологични групи ретикулоцити. 

3. Методи за броене на ретикулоцити. 

3.1. Микроскопски и апаратни. 

 3.1.1. Принципи. 

ЛЕКЦИЯ № 19 – 2 часа 

ПАТОЛОГИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ В МОРФОЛОГИЯТА НА КЛЕТКИТЕ ОТ 

ЧЕРВЕНИЯ РЕД В ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ 

1. Отклонения в морфологията на нормоцита. 

1.1. По големина. 

1.2. По оцветка. 

1.3. По форма. 

1.4. По включвания. 
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ЛЕКЦИЯ № 20 – 2 часа 

МОРФОЛОГИЯ НА ГРАНУЛОЦИТИТЕ В ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ 

1. Неутрофилни сегментоядрени и пръчкоядрени гранулоцити. 

2. Еозинофилни и базофилни гранулоцити. 

2.1. Описание по цитологични критерии. 

3. Морфология на клетките от моноцитния ред. 

3.1. Описание по цитологични критерии. 

ЛЕКЦИЯ № 21 – 2 часа 

МОРФОЛОГИЯ НА КЛЕТКИТЕ ОТ ЛИМФНИЯ И ПЛАЗМАТИЧНИЯ РЕД. ПАТО-

ЛОГИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ В МОРФОЛОГИЯТА НА КЛЕТКИТЕ ОТ БЕЛИЯ РЕД В 

ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ – ВРОДЕНИ И ПРИДОБИТИ 

1. Номална морфология на лимфоцит и плазматична клетка. 

1.1. Описание по цитологични критерии. 

2. Патологични отклонения в морфологията на клетките от белия ред в циркулиращата 

кръв. 

2.1. Вродени – видове и честота. Клинично значение. 

2.2. Придобити – етиология и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 22 – 2 часа 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА КРЪВНА КАРТИНА 

1. Диференциално броене – ДКК. 

1.1. Методи – микроскопски и апаратни – принципи. 

1.2. Референтни стойности. 

ЛЕКЦИЯ № 23 – 2 часа 

МИЕЛОГРАМА 

1. Биологичен материал – получаване и изисквания. 

2. Изисквания към изготвяне на костно-мозъчна натривка. 

3. Цитологична оценка. 

4. Референтни стойности и отклонения. 

5. Нормална морфология на клетките от червения ред в костния мозък. 

5.1. Описание по цитологични критерии. 

ЛЕКЦИЯ № 24 – 2 часа  

МОРФОЛОГИЯ НА КЛЕТКИТЕ ОТ ГРАНУЛОЦИТНИЯ И МЕГАКАРИОЦИТНИЯ 

РЕД В КОСТНИЯ МОЗЪК 

1. Морфология на клетките от гранулоцитния в костния мозък. 

1.1. Описание по цитологични критерии. 

2. Морфология на клетките от мегакариоцитния (тромбоцитния) ред. 

2.1. Описание по цитологични критерии. 

2.2. Особености в матурацията на клетките от тромбоцитния ред. 

ЛЕКЦИЯ № 25 – 2 часа 

ПАТОЛОГИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ В МОРФОЛОГИЯТА НА КЛЕТКИТЕ ОТ ЧЕРВЕНИЯ, 

БЕЛИЯ И МЕГАКАРИОЦИТНИЯ РЕД В КОСТНИЯ МОЗЪК 

1. Бенигнени и малигнени отклонения. 

2. Парабелези – левкобласти. 
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ЛЕКЦИЯ № 26 – 2 часа 

ЛЕВКОЗИ. ЦИТОХИМИЧНИ АНАЛИЗИ 

1. Левкози – цитологична диагностика. 

2. Цитохимични анализи – основни принципи, видове. 

2.1. Изисквания към биологичния материал и изготвянето на натривките. 

2.2. Информативна стойност и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 27 – 2 часа 

ЗАХАРИ В БИОЛОГИЧНИТЕ ТЕЧНОСТИ 

1. Кръвна захар (глюкоза в кръвта). 

1.1. Методи за определяне - съвременни и с историческо значение, принципи. 

2. Референтни стойности и отклонения на кръвна захар. 

3. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 28 – 2 часа 

ЗАХАРИ В БИОЛОГИЧНИТЕ ТЕЧНОСТИ. ОБЩ БЕЛТЪК 

1. Функционално изследване на въглехидратната обмяна. 

1.1. Правила за провеждането им. 

1.2. Гликирани белтъци. 

1.3. Референтни стойности. 

1.4. Клинично значение на изследването им. 

2. Общ белтък в кръвния серум. 

2.1. Определение. 

2.2. Биологичен материал - изисквания. 

2.3. Методи за определяне – групи и принципи. 

ЛЕКЦИЯ № 29 – 2 часа 

ОБЩ БЕЛТЪК 

1. Референтни стойности и отклонения при изследване на общ белтък. 

2. Информативно съдържание и клинично значение. 

3. Фракциониране на серумните белтъци – методи. 

3.1. Електрофореза върху различни носители. 

3.2. Референтни стойности. Клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 30 – 2 часа 

ИМУНОХИМИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ БЕЛТЪЦИ 

1. Същност на анализите. 

2. Предимства и недостатъци. 

3. Приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 31 – 2 часа 

ИНДИВИДУАЛНИ БЕЛТЪЦИ 

1. Видове индивидуални белтъци с диагностично значение - албумин, фибриноген, 

имуноглобулини, хаптоглобин, церулоплазмин, трансферин, феритин, C-реактивен 

протеин и др. 

2. Функции. 

3. Методи за определяне – групи и принципи. 

4. Референтни стойности. 

5. Информативно съдържание и клинично значение. 
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ЛЕКЦИЯ № 32 – 2 часа 

БЕЛЯЗАНИ ИМУНОХИМИЧНИ АНАЛИЗИ. ЖЛЪЧНИ ПИГМЕНТИ В КРЪВТА 

1. Белязани (маркирани) имунохимични анализи (БИА). 

1.1. Определение и същност. 

1.2. Принципи и аналитична надеждност на различните групи БИА. 

1.3. Приложение в клиничната лаборатория. 

2. Жлъчни пигменти в кръвта – общ билирубин. 

2.1. Методи за определянето му. 

ЛЕКЦИЯ № 33 – 2 часа 

ФРАКЦИИ НА БИЛИРУБИНА. КРЕАТИНИН 

1. Определяне на билирубинови фракции. 

1.1. Референтни стойности. 

1.2. Информативно съдържание и клинично значение. 

2. Креатинин. 

2.1. Образуване и отделяне от организма. Методи за определяне. 

2.2. Референтни стойности. 

2.3. Клинично значение и информативно съдържание. 

ЛЕКЦИЯ № 34 – 2 часа 

УРЕЯ. ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 

1. Урея. 

1.1. Образуване и отделяне от организма. 

1.2.  Методи за определяне в кръвен серум и урина – групи методи, според 

принципа на анализа. 

1.3. Референтни стойности. 

1.4. Клинично значение и информативно съдържание. 

2. Пикочна киселина. 

2.1. Образуване и отделяне от организма. 

ЛЕКЦИЯ № 35 – 2 часа 

ПИКОЧНА КИСЕЛИНА. АМОНЯК. ПОРФИРИНИ 

1. Пикочна киселина. 

1.1. Методи за определяне в кръвен серум и урина – групи методи, според 

принципа на анализа. 

1.2. Референтни стойности. 

1.3. Клинично значение и информативно съдържание. 

2. Амоняк. 

2.1. Методи за определяне. 

2.2. Информативно съдържание и диагностично значение. 

3. Порфирини. 

3.1. Обмяна. 

ЛЕКЦИЯ № 36 – 2 часа 

ПОРФИРИНИ. ХОЛЕСТЕРОЛ 

1. Порфирини. 

1.1. Нарушения в обмяната на порфирините – порфиринемии и порфиринурии. 

1.2. Лабораторна диагностика. 

2. Холестерол. 
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2.1. Препоръчителни, гранични и рискови стойности. 

2.2. Методи за определяне – основни принципи. 

2.3. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 37 – 2 часа 

ХОЛЕСТЕРОЛОВИ ФРАКЦИИ. ТРИГЛИЦЕРИДИ 

1. Холестеролови фракции 

1.1. Препоръчителни, гранични и рискови стойности. 

1.2. Методи за определяне – основни принципи. 

1.3. Информативно съдържание и клинично значение. 

2. Триглицериди. 

2.1. Препоръчителни, гранични и рискови стойности. 

ЛЕКЦИЯ № 38 – 2 часа 

ТРИГЛИЦЕРИДИ. ЛИПОПРОТЕИНИ. АПОПРОТЕИНИ 

1. Триглицериди. 

1.1. Методи за определяне – основни принципи. 

1.2. Информативно съдържание и клинично значение. 

2. Липопротеини. 

2.1. Видове. 

2.2. Методи за определяне – основни принципи. 

2.3. Информативно съдържание и клинично значение. 

3. Апопротеини: 

3.1. Видове, индикации за изследване, методи за определяне, референтни 

стойности, клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 39 – 2 часа 

ВОДНО – ЕЛЕКТРОЛИТЕН БАЛАНС 

1. Регулация в човешкия организъм на състава на екстрацелуларната и интра-
целуларната течност. 

2. Осмолалитет и осмоларитет на телесните течности. 

ЛЕКЦИЯ № 40 – 2 часа 

НАТРИЙ И КАЛИЙ 

1. Физиологични функции и разпределение. 

2. Методи за определянето им в кръвен серум и др. биологични течности – аналитична 

надеждност. 

3. Референтни стойности. 

4. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 41 – 2 часа 

ХЛОРИДИ 

1. Физиологични функции и разпределение. 

2. Методи за определянето им в кръвен серум и др. биологични течности – аналитична 

надеждност. 

3. Референтни стойности. 

4. Информативно съдържание и клинично значение. 
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ЛЕКЦИЯ № 42 – 2 часа 

КАЛЦИЙ. МАГНЕЗИЙ 

1. Физиологични функции и разпределение. 

2. Йонизирани фракции. 

3. Методи за определянето им в кръвен серум и др. биологични течности – аналитична 

надеждност. 

4. Референтни стойности и отклонения. 

5. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 43 – 2 часа 

ФОСФАТИ 

1. Физиологични функции и разпределение. 

2. Органичен и неорганичен фосфор. 

3. Методи за определянето им в кръвен серум и др. биологични течности – аналитична 

надеждност. 

4. Референтни стойности. 

5. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 44 – 2 часа 

ЖЕЛЯЗО И ЖСК 

1. Физиологични функции. 

2. Методи за определяне. 

3. Референтни стойности. 

4. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 45 – 2 часа 

ЦИНК И МЕД, ОЛОВО, КАДМИЙ 

1. Методи за определяне. 

1.1. Аналитична надеждност. 

2. Референтни стойности. 

3. Клинично значение на определянето им. 

ЛЕКЦИЯ № 46 – 2 часа 

КИСЕЛИННО-АЛКАЛНА ОБМЯНА (КАО) 

1. Регулация в човешкия организъм. 

2. Буферни системи, белодробен и бъбречен механизъм. 

3. Основни лабораторни показатели на КАО – метаболитни и респираторни. 

4. Референтни стойности. 

ЛЕКЦИЯ № 47 – 2 часа 

МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КАО 

1. Основни принципи. 

1.1. Изисквания към вида и получаването на биологичния материал. 

2. Ацидози. Алкалози. 

2.1. Определение. 

2.2. Видове. 
2.2.1. Според типа на нарушението на КАО. 
2.2.2. Според степента на компенсацията. 
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ЛЕКЦИЯ № 48 – 2 часа 

ЕНЗИМИ 

1. Химична структура, функции, номенклатура и класификация. 

2. Начини на изразяване на ензимната активност в биологичните течности (между-
народни единици и катали). 

3. Молекулни ензимни варианти. 

3.1. Изо-, ало-, хетероензими. 
4. Клинично значение на изследването им. 

ЛЕКЦИЯ № 49 – 2 часа 

СВОЙСТВА НА ЕНЗИМИТЕ 

1. Скорост на ензимните реакции и фактори, които я повлияват. 

2. Методи за изследване на ензимната активност. 

2.1. Директни. 

2.2. Индиректни. 

2.3. Кинетични методи. 

2.3.1. UV и с колориметричен завършек. 

2.3.2. Оптичен тест на Варбург – видове. 

2.3.3. Оптимизиране на кинетичните методи. 

ЛЕКЦИЯ № 50 – 2 часа 

АМИНОТРАНСФЕРАЗИ 

1. АСАТ, АЛАТ.  

1.1. Органно и субклетъчно разпределение. 

1.2. Функции. 

1.3. Методи за определяне. 

1.4. Референтни стойности и отклонения. 

1.5. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 51 – 2 часа 

ЛАКТАТДЕХИДРОГЕНАЗА. КРЕАТИНКИНАЗА 

1. Лактатдехидрогеназа. 

1.1. Обща и изоензими. 

2. Креатинкиназа. 

2.1. Обща и изоензими. 

3. Органно и субклетъчно разпределение. 

4. Функции. 

5. Методи за определяне. Референтни стойности. 

6. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 52 – 2 часа 

АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА. КИСЕЛА ФОСФАТАЗА 

1. Изоензими. 

2. Органно и субклетъчно разпределение. 

3. Функции. 

4. Методи за определяне. 

5. Референтни стойности. 

6. Информативно съдържание и клинично значение. 



23 

 

ЛЕКЦИЯ № 53 – 2 часа 

ГАМА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА 

1. Органно и субклетъчно разпределение. 

2. Функции. 

3. Методи за определяне. 

4. Референтни стойности. 

5. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 54 – 2 часа 

АЛФА-АМИЛАЗА 

1. Изоензими. 

2. Методи за определяне в кръвен серум и в урина. 

3. Референтни стойности и отклонения. 

4. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 55 – 2 часа 

ХОЛИНЕСТЕРАЗА. ГЛУТАМАТДЕХИДРОГЕНАЗА 

1. Място на образуване и на осъществяване на функциите им. 

2. Функции. 

3. Методи за определяне. 

4. Референтни стойности. 

5. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 56 – 2 часа 

ХЕМОСТАЗА 

1. Същност, фази, фактори. 

2. Обща схема на кръвосъсирването. 

2.1. Ключови фази. 
2.2. Плазмени фактори. 

2.3. Активатори. 

2.4. Инхибитори. 

ЛЕКЦИЯ № 57 – 2 часа 

МЕТОДИ В ХЕМОСТАЗЕОЛОГИЯТА 

1. Биологичен материал. 

1.1. Правила за вземане. 

2. Броене на тромбоцити. 

2.1. Методи. 

2.1.1. Камерни. 

2.1.2. Апаратни.  

2.2. Референтни стойности. 

2.3. Информативно съдържание и клинично значение. 

3. Време на кървене. Време на съсирване.  

3.1. Методи. 

3.2. Референтни стойности. 
3.3. Информативно съдържание и клинично значение. 
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ЛЕКЦИЯ № 58 – 2 часа 

ПРОТРОМБИНОВО (ТРОМБОПЛАСТИНОВО) ВРЕМЕ 

1. Методи. 

2. Референтни стойности. 

2.1. Протромбиново време. 

2.2. Индекс. 

2.3. Отношение. 

2.4. Ативност. 

2.5. INR. 

3. Интерпретация на резултата. 

4. Информативно съдържание и клинично значение 

ЛЕКЦИЯ № 59 – 2 часа 

АКТИВИРАНО ПАРЦИАЛНО ТРОМБОПЛАСТИНОВО ВРЕМЕ (АРТТ). ТРОМБИНОВО 

ВРЕМЕ (ТТ). ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ НА АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ 

1. Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ). Тромбиново време (ТТ). 

1.1. Методи. 

1.2. Референтни стойности и отклонения. 

1.3. Информативно съдържание и клинично значение. 

2. Лабораторен контрол на антикоагулантна терапия 

ЛЕКЦИЯ № 60 – 2 часа 

ТРОМБОФИЛИЯ И СВРЪХСЪСИРВАЕМОСТ. ФИБРИНОЛИЗА 

1. Тромбофилия и свръхсъсирваемост. 

1.1. Определение. 

1.2. Етиология.  

1.3. Методи за оценка на показателите. 

1.4. Информативно съдържание и клинично значение. 

2. Фибринолиза. 

2.1. Същност и основни фактори. 

2.2. Активатори и инхибитори. 

2.3. Лабораторни показатели. 

2.3.1. Фибриндеградационни продукти (ФДП). 

2.3.2. D-димери (DD). 

2.3.3. Активатор на тъканния плазминоген (tPA) и др. 

2.4. Методи за изследване. 

2.5. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 61 – 2 часа 

ВЪТРЕЛАБОРАТОРЕН И МЕЖДУЛАБОРАТОРЕН КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ. ВОК 

1. Същност, цел и правила за провеждането му. 

2. Необходими материали. 

2.1. Калибратори. 
2.2. Контролни материали. 

3. Междулабораторен качествен контрол. ВОК (външна оценка на качеството). 

3.1. Организация и цел на провеждането. 
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ЛЕКЦИЯ № 62 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНИ ГРУПИ ПО КРЪСТОСАН МЕТОД. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

РЕЗУС ФАКТОР 

1. Кръвни групи. 

1.1. Същност, видове, съвместимост, унаследяване. 

1.2. Принцип на определяне. 

1.3. Правила за работа с тест-еритроцити, тест-серуми и с моноклонални антисеруми. 

2. Определяне на резус фактор с анти-D серум. 

2.1. Правила и изисквания за работа и отчитане на резултата. 

2.2. Източници на грешки. 

3. Клинично приложение. 

4. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 63 – 2 часа 

ХОРМОНИ 

1. Класификация 

2. Клиничнолабораторна оценка на хормоните в биологичните течности. 

2.1. Видове хормони, механизъм на действие. 

2.2. Основни групи методи за определянето им. 

2.3.1. Принципи и аналитична надеждност. 

3. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 64 – 2 часа 

ЛАБОРАТОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА ФУНКЦИЯТА НА ХИПОТАЛАМУС И 

ХИПОФИЗА, НА ЩИТОВИДНАТА И ПАРАЩИТОВИДНИТЕ ЖЛЕЗИ 

1. Методи. 

1.1. Принцип. 

1.2. Етапи при анализа. 

2. Референтни стойности. 

3. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 65 – 2 часа 

ЛАБОРАТОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА ФУНКЦИЯТА НА НАДБЪБРЕЧНАТА 

ЖЛЕЗА И НА РЕПРОДУКТИВНАТА СИСТЕМА 

1. Биологичен материал. 

1.1. Изисквания. 

1.2. Методи. 

1.3. Принцип. 

2. Референтни стойности. 

3. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 66 – 2 часа 

ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ 

1. Проби за разреждане и концентрация. 

1.1. Правила за провеждане пробата на Фолхард. 

1.2. Правила за провеждане пробата на Зимницки. 

2. Клирънсови проби. 

2.1. Правила за провеждане. 

3. Референтни стойности. 

4. Информативно съдържание и клинично значение. 
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ЛЕКЦИЯ № 67 – 2 часа 

ПУНКТАТИ. ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНА ТЕЧНОСТ (ЛИКВОР) 

1. Определение и правила за получаване и изследване. 

2. Методи за изследване и диференциране на ексудати и трансудати. 

2.1. Изисквания. 

3. Гръбначно-мозъчна течност (ликвор). 

3.1. Правила за получаване и изследване. 

ЛЕКЦИЯ № 68 – 2 часа 

МАКРОСКОПСКО, МИКРОСКОПСКО И ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР 

1. Методи. 

2. Референтни стойности. 

3. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 69 – 2 часа 

КЛИНИЧНОЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕКАЛИИ И ХРАЧКИ 

1. Макроскопско, микроскопско и химическо изследване (за окултни кръвоизливи). 

1.1. Информативно съдържание и клинично значение. 

2. Клиничнолабораторно изследване на храчки. 

2.1. Макроскопско и микроскопско изследване. 

2.2. Информативно съдържание и клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 70 – 2 часа 

КЛИНИЧНОЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛОВИ СЕКРЕТИ. КЛИНИЧНО-

ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ 

1. Влагалищно съдържимо и сперма. 

1.1. Биологичен материал. 

1.1.2. Изисквания за получаване и за анализ. 

1.2. Макроскопско и микроскопско изследване. 

1.3. Терминологично описание на резултата. 

1.4. Информативно съдържание и клинично значение. 

2. Клиничнолабораторни методи за доказване на бременност. 

2.1. Принцип за диагностика на бременността. 

2.2. Исторически и съвременни методи. 

2.3. Качествени. 

2.4. Количествени. 

ЛЕКЦИЯ № 71 – 2 часа 

КЛИНИЧНОЛАБОРАТОРНИ КОНСТЕЛАЦИИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО - 

СЪДОВАТА СИСТЕМА 

1. Атеросклероза. 

2. ИБС. 

3. Инфаркт на миокарда. 

4. Лабораторно диагностично диференциране. 

ЛЕКЦИЯ № 72 – 2 часа 

КЛИНИЧНОЛАБОРАТОРНИ КОНСТЕЛАЦИИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЧЕРНИЯ 

ДРОБ, БЪБРЕЦИТЕ И ПАНКРЕАСА 

1. Пакети от анализи за уточняване на диагнозата. 

1.1. Общи. 
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1.2. Разширени. 

1.3. Специализирани. 

2. Информативно съдържание, клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 73 – 2 часа 

КЛИНИЧНОЛАБОРАТОРНИ КОНСТЕЛАЦИИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ 

КРЪВЕН РЕД – АНЕМИИ 

1. Пакети от анализи за диагностика на заболяванията на червения кръвен ред. 

1.1. Общи.  

1.2. Разширени. 

1.3. Специализирани.  

2. Информативно съдържание, клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 74 – 2 часа 

КЛИНИЧНОЛАБОРАТОРНИ КОНСТЕЛАЦИИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БЕЛИЯ 

КРЪВЕН РЕД – ЛЕВКЕМИИ, ЛИМФОМИ И ДР. 

1. Пакети от анализи за диагностика на заболяванията на белия кръвен ред. 

1.1. Общи. 

1.2. Разширени. 

1.3. Специализирани. 

2. Информативно съдържание, клинично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 75 – 2 часа 

ЛЕКАРСТВЕНО ТЕРАПЕВТИЧНО МОНИТОРИРАНЕ. ТУМОРНИ МАРКЕРИ 

1. Същност. 

2. Цел. 

3. Изисквания към вземането и анализа на биологичния материал за лекарствено 

терапевтично мониториране. 

4. Методи. Клинично значение и приложение. 

5. Туморни маркери. Определение.  

6. Видове по химична структура и по специфичност. 

7. Методи – принцип и аналитична надеждност. 

8. Диагностично, терапевтично и мониториращо значение при изследване на туморни 

маркери. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ВИДОВЕ ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ 

1. Видове лабораторна стъклария, правила за използване, приложение и употреба. 

2. Начини на почистване, дезинфекция, стерилизация, съхранение. 

3. Демонстрация по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ЕКСПРЕСНИ ТЕСТОВЕ И МЕТОДИ В КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ 

1. Видове, правила, изисквания за работа и съхранение. 

2. Принцип на действие. 

3. Начини на отчитане. 

4. Демонстрация по алгоритъм. 

5. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

АНАЛИТИЧНА И ДИАГНОСТИЧНА НАДЕЖДНОСТ НА КЛИНИЧНОЛАБОРА-

ТОРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. БИОЛОГИЧНИ ВАРИАЦИИ 

1. Критерии за аналитична и диагностична надеждност на клиничнолабораторните 

изследвания. 

2. Биологични вариации в концентрациите на химичния и клетъчен състав на 

биологичните течности и тъкани в човешкия организъм. 

3. Фактори – видове и начин на повлияване на лабораторните показатели. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

ПОСТРОЯВАНЕ НА КАЛИБРАЦИОННА КРИВА 

1. Необходими материали – калибратори, реактиви и мерителни съдове. 

2. Изисквания към мерителните съдове и към чистотата на калибраторите. 

3. Построяване на проста калибрационна крива по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

ПРАВИЛА ЗА ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ 

1. Правила за вземане на кръв: венозна и капилярна. 

2. Изисквания за получаване на други биологични материали: урина, пунктати, фецес и др. 

3. Правила за безопасност при работа с биологични материали. 

4. Демонстрация на вземане на биологичен материал по алгоритъм. 

5. Индивидуално вземане на биологичен материал по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 

МИКРОСКОП 

1. Правила за работа, поддържане и съхранение на микроскопа. 

2. Правила за микроскопиране на оцветени и неоцветени микроскопски препарати. 

3. Демонстрация за работа с микроскоп по алгоритъм. 

4. Индивидуална работа с микроскоп по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 

СПЕКТРОФОТОМЕТЪР И ФОТОМЕТЪР 

1. Принципно устройство. 

2. Правила за работа и поддържане. 

3. Демонстрация за работа със спектрофотометър по алгоритъм. 

4. Индивидуална работа със спектрофотометър по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩИТЕ ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА НА УРИНАТА 

1. Принцип и методи за изследване на отделните показатели. 

1.1. Количество. 

1.2. Цвят.  

1.3. Прозрачност. 

1.4. Специфично тегло. 

1.5. Реакция (рН). 

1.6. Осмотичност. 

2. Демонстрация по алгоритъм. 

3. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 

БЕЛТЪК В УРИНАТА – КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

1. Изисквания към биологичия материал. 

2. Принцип и методи за изследване. 

3. Демонстрация на определянето по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 

БЕЛТЪК В УРИНАТА – КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

1. Изисквания към биологичия материал. 

2. Принцип и методи за изследване. 

3. Демонстрация на определянето по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 

ЗАХАР В УРИНАТА – КАЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ 

1. Изисквания към биологичия материал. 

2. Принцип и методи за изследване. 

3. Демонстрация на определянето по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 2 часа 

ЗАХАР В УРИНАТА – КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ 

1. Изисквания към биологичия материал. 

2. Принцип и методи за изследване. 

3. Демонстрация на определянето по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 

КЕТОННИ ТЕЛА В УРИНАТА 

1. Изисквания към биологичия материал. 

2. Принцип и методи за изследване. 

3. Демонстрация на определянето по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 2 часа 

КРЪВ В УРИНАТА. НИТРИТИ 

1. Изисквания към биологичия материал. 

2. Принцип и методи за изследване. 

3. Демонстрация на определянето по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 2 часа 

ЖЛЪЧНИ ПИГМЕНТИ В УРИНАТА 

1. Изисквания към биологичния материал. 

2. Принцип и методи за изследване. 

3. Демонстрация на определянето по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 16 – 2 часа 

СЕДИМЕНТ НА УРИНАТА. ОРИЕНТИРОВЪЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

1. Изисквания към биологичния материал. 

2. Елементи на ориентировъчния седимент. 

3. Демонстрация на етапите – центрофугиране, отделяне на седимента, изготвяне на 

микроскопски препарат. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 17 – 2 часа 

СЕДИМЕНТ НА УРИНАТА. ОРИЕНТИРОВЪЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

1. Правила за микроскопиране. 

2. Описание елементите на ориентировъчния седимент и регистрация на резултата. 

3. Демонстрация на изследването по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 2 часа 

СЕДИМЕНТ НА УРИНАТА. КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

1. Изисквания към биологичния материал. 

2. Методи за изследване. 

3. Демонстрация на етапите. 

3.1. Центрофугиране. 

3.2. Отделяне на седимента. 

3.3. Подготовка и изпълване на броителната камера. 

3.4. Микроскопско изброяване. 

3.5. Изчисление на резултата при различните методи. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 2 часа 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТА ЗА КЛИНИЧНОЛАБОРАТОРНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

1. Задължителни правила и изисквания в преданалитичния етап на изследване. 

1.1. Подготовка на пациента за получаване на биологичен материал. 

1.2. Вземане, пренасяне и съхранение на биологичния материал. 

1.3. Регистриране на получения материал в лабораторията. 

2. Демонстрация по алгоритъм. 

3. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 20 – 2 часа 

ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС ЗАТВОРЕНАТА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И 

ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ 

1. Техника, източници на грешки, правила за безопасност при работа със затворена 

система. 

2. Вземане на биологичен материал (венозна и капилярна кръв) за хематологични 

изследвания от макет. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 



31 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЕМОГЛОБИН В КРЪВТА 

1. Биологичен материал – получаване, изисквания. 

2. Вземане на биологичен материал за определяне на хемоглобин. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 22 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЕМОГЛОБИН В КРЪВТА 

1. Методи: мануални и апаратни. 

2. Принципи и техника на анализа 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 23 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ФОРМЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА КРЪВТА 

1. Биологичен материал – получаване, изисквания. 

2. Вземане на биологичен материал за определяне броя на формените елементи в кръвта. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 24 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ФОРМЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА КРЪВТА 

1. Методи. 

2. Принципи и източници на грешки при апаратно изброяване. 

3. Принцип и източници на грешки при камерно изброяване. 
4. Демонстрация по алгоритъм. 

5. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 25 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ФОРМЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА КРЪВТА 

1. Необходими разтвори и пособия за микроскопско изброяване на левкоцити. 

2. Демонстрация на броенето по алгоритъм. 

3. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 26 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ФОРМЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА КРЪВТА 

1. Правила за изброяване, изчисление и регистриране на резултата. 

2. Източници на грешки. 

3. Демонстрация по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 27 – 2 часа 

ХЕМАТОКРИТ 

1. Биологичен материал – получаване – изисквания. 

2. Методи – мануални и апаратни. 

3. Центрофужен метод: техника, изисквания и източници на грешки. 

4. Демонстрация по алгоритъм. 

5. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 28 – 2 часа 

ОСМОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ 

1. Методи за определяне. 

2. Изисквания и техника на капковия метод. 

2.1. Подготовка на разтворите. 

2.2. Демонстрация по алгоритъм. 

2.3. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 29 – 2 часа 

СКОРОСТ НА УТАЯВАНЕ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ /СУЕ/ 

1. Биологичен материал – получаване, изисквания. 

2. Методи: макрометод – принцип, техника. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 30 – 2 часа 

СКОРОСТ НА УТАЯВАНЕ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ /СУЕ/ 

1. Биологичен материал – получаване, изисквания. 

2. Методи: микрометод – принцип, техника. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 31 – 2 часа 

ИЗГОТВЯНЕ НА КРЪВНА НАТРИВКА 

1. Биологичен материал – получаване, изисквания. 

2. Необходими пособия. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 32 – 2 часа 

ИЗГОТВЯНЕ НА КРЪВНА НАТРИВКА 

1. Техника на изтегляне. Правила. 

2. Критерии за стандартна кръвна натривка. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 33 – 2 часа 

ОЦВЕТЯВАНЕ НА КРЪВНА НАТРИВКА 

1. Методи за оцветяване. 

2. Принцип и техника на различните видове оцветителни методи – класически и 

съвременни. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

3. Изисквания за добре оцветена кръвна натривка. 

УПРАЖНЕНИЕ № 34 – 2 часа 

НОРМАЛНА МОРФОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ КЛЕТКИ ОТ ЧЕРВЕНИЯ РЕД В 

ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ 

1. Описание на нормален еритроцит. 

1.1. По форма. 
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1.2. По големина. 

1.3. По оцветка. 

1.4. По включения. 

2. Микроскопиране - правила. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 35 – 2 часа 

НОРМАЛНА МОРФОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ КЛЕТКИ ОТ ЧЕРВЕНИЯ РЕД В 

ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ 

1. Методи и принцип на оцветяване на ретикулоцити. 

2. Техника на оцветяване на ретикулоцити. 

3. Описание на ретикулоцит. 

3.1. Демонстрация по алгоритъм. 

3.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 36 – 2 часа 

МЕТОДИ ЗА БРОЕНЕ НА РЕТИКУЛОЦИТИ 

1. Принцип и техника на мироскопското изброяване. 

2. Микроскопиране - правила. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 37 – 2 часа  

ПАТОЛОГИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ В МОРФОЛОГИЯТА НА КЛЕТКИТЕ ОТ 

ЧЕРВЕНИЯ РЕД В ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ 

1. Описание на отклоненията по големина и форма. 

2. Микроскопиране - правила. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 38 – 2 часа 

ПАТОЛОГИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ В МОРФОЛОГИЯТА НА КЛЕТКИТЕ ОТ 

ЧЕРВЕНИЯ РЕД В ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ 

1. Описание на отклоненията по оцветка и включения. 

2. Микроскопиране - правила. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 39 – 2 часа 

МОРФОЛОГИЯ НА НЕУТРОФИЛНИ ГРАНУЛОЦИТИ В ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ 

1. Цитологична характеристика. 

2. Описание по критерии и микроскопско диференциране. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 40 – 2 часа 

МОРФОЛОГИЯ НА ЕОЗИНОФИЛНИ И БАЗОФИЛНИ ГРАНУЛОЦИТИ В 

ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ 

1. Цитологична характеристика. 
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2. Описание по критерии и микроскопско диференциране. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 41 – 2 часа 

МОРФОЛОГИЯ НА КЛЕТКИТЕ ОТ МОНОЦИТНИЯ РЕД 

1. Цитологична характеристика. 

2. Описание по критерии и микроскопско диференциране. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 42 – 2 часа 

МОРФОЛОГИЯ НА КЛЕТКИТЕ ОТ ЛИМФНИЯ И ПЛАЗМАТИЧНИЯ РЕД 

1. Цитологична характеристика. 

2. Описание по критерии и микроскопско диференциране. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 43 – 2 часа 

ПАТОЛОГИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ В МОРФОЛОГИЯТА НА КЛЕТКИТЕ ОТ БЕЛИЯ 

РЕД В ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ – ВРОДЕНИ И ПРИДОБИТИ 

1. Цитологична характеристика. 

2. Описание по критерии и микроскопско диференциране. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

3. LE феномен, LE клетки – определение. 

4. Изготвяне на левкоконцентрат и препарат. 

УПРАЖНЕНИЕ № 44 – 2 часа 

ДИФЕРЕНЦИАЛНО БРОЕНЕ /ДКК/ 

1. Биологичен материал – получаване и изисквания. 

2. Изисквания за изготвяне на кръвна натривка за ДКК. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 45 – 2 часа 

ДИФЕРЕНЦИАЛНО БРОЕНЕ /ДКК/ 

1. Методи – микроскопски и апаратни. Принцип. 

2. Микроскопско диференциране на левкоцитите по цитологични критерии. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 46 – 2 часа 

ДИФЕРЕНЦИАЛНО БРОЕНЕ /ДКК/ 

1. Левкограма - определение. 

2. Изготвяне на левкограма. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 47 – 2 часа 

ДИФЕРЕНЦИАЛНО БРОЕНЕ /ДКК/ 

1. Миелограма - определение. 

2. Цитологична оценка. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 48 – 2 часа 

СЕМИНАР 

1. Решаване на контролен тест. 

УПРАЖНЕНИЕ № 49 – 2 часа 

МОРФОЛОГИЯ НА КЛЕТКИТЕ ОТ ЧЕРВЕНИЯ РЕД В КОСТНИЯ МОЗЪК 

1. Описание по цитологични критерии. 

1.1. Демонстрация по алгоритъм. 

1.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 50 – 2 часа 

МОРФОЛОГИЯ НА КЛЕТКИТЕ ОТ ГРАНУЛОЦИТНИЯ РЕД В КОСТНИЯ МОЗЪК 

1. Описание по цитологични критерии. 

1.1. Демонстрация по алгоритъм. 

1.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 51 – 2 часа 

МОРФОЛОГИЯ НА КЛЕТКИТЕ ОТ МЕГАКАРИОЦИТНИЯ (ТРОМБОЦИТНИЯ) РЕД 

1. Описание по цитологични критерии. 

1.1. Демонстрация по алгоритъм. 

1.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 52 – 2 часа 

ПАТОЛОГИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ В МОРФОЛОГИЯТА НА КЛЕТКИТЕ ОТ 

ЧЕРВЕНИЯ, БЕЛИЯ И МЕГАКАРИОЦИТНИЯ РЕД В КОСТНИЯ МОЗЪК 

1. Описание по цитологични критерии. 

1.1. Демонстрация по алгоритъм. 

1.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 53 – 2 часа 

ЦИТОХИМИЧНИ АНАЛИЗИ – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ВИДОВЕ 

1. Биологичен материал – получаване и изисквания. 

2. Изисквания към изготвянето на натривките – изсушаване, фиксация, инкубация, 

оцветявания. 

2.1. Демонстрация на етапите по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 54 – 2 часа 

ЗАХАРИ В БИОЛОГИЧНИТЕ ТЕЧНОСТИ 

1. Биологичен материал – получаване и изисквания. 

2. Методи за определяне на глюкоза в кръвта. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 55 – 2 часа 

ЗАХАРИ В БИОЛОГИЧНИТЕ ТЕЧНОСТИ 

1. Принцип и техника на ензимните методи за определяне на глюкоза в кръвта. 

1.1. Демонстрация по алгоритъм. 

1.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 56 – 2 часа  

ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪГЛЕХИДРАТНАТА ОБМЯНА 

1. Правила и изисквания за провеждане на: 

1.1. КЗП. 

1.2. УЗП.  

1.3. ОГТТ. 

2. Гликирани белтъци – методи за изследването им. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 57 – 2 часа 

ОБЩ БЕЛТЪК 

1. Биологичен материал – изисквания. 

2. Методи за определяне – групи. 

3. Принцип и техника на биуретовия метод. 

3.1. Демонстрация по алгоритъм. 

3.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 58 – 2 часа 

ФРАКЦИОНИРАНЕ НА СЕРУМНИТЕ БЕЛТЪЦИ 

1. Методи. Изисквания към биологичния материал. 

2. Електрофореза върху различни носители – хартия, целулозоацетат, агароза и др. 

3. Принцип, етапи, предимства и недостатъци. 

3.1. Демонстрация по алгоритъм. 

3.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 59 – 2 часа 

ЕЛЕКТРОФОРЕЗА ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ НОСИТЕЛИ 

1. Необходими апарати и консумативи. 

2. Отчитане на резултатите. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 60 – 2 часа 

ИМУНОХИМИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ БЕЛТЪЦИ 

1. Методи. Изисквания към биологичния материал. 

2. Принцип, етапи, предимства и недостатъци. 

3. Отчитане на резултатите. 

3.1. Демонстрация по алгоритъм. 

3.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 61 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЛБУМИН 
1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 
материала за изследване. 
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2. Запознаване с методите за определяне на албумин – вид и принцип на съответния 

метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на албумин по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 62 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИБРИНОГЕН 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на фибриноген – вид и принцип на съответния 

метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на фибриноген по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 63 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУНОГЛОБУЛИНИ, ТРАНСФЕРИН, С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН, 

ХАПТОГЛОБИН, ЦЕРУЛОПЛАЗМИН И ДР. 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне – вид и принцип на съответния метод, техника 

на измерване. 

3. Дискусия по темата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 64 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩ БИЛИРУБИН 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на общ билирубин – вид и принцип на 

съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на общ билирубин по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 65 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩ БИЛИРУБИН  

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на общ билирубин – вид и принцип на 

съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на общ билирубин по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 66 – 2 часа  

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИРЕКТЕН И ИНДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на директен и индиректен билирубин – вид и 

принцип на съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на директен билирубин по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 67 – 2 часа 

СЕМИНАР 

1. Рекапитулация на взетият материал от практическите упражнения от № 61 до № 66 

включително. 

2. Решаване на контролен тест. 

УПРАЖНЕНИЕ № 68 – 2 часа  

КРЕАТИНИН – ОПРЕДЕЛЯНЕ В КРЪВЕН СЕРУМ 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на креатинин – вид и принцип на съответния 

метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на креатинин по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 69 – 2 часа  

КРЕАТИНИН – ОПРЕДЕЛЯНЕ В УРИНА 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на креатинин – вид и принцип на съответния 

метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на креатинин по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 70 – 2 часа 

УРЕЯ – ОПРЕДЕЛЯНЕ В КРЪВЕН СЕРУМ 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на урея – вид и принцип на съответния метод, 

техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на урея по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 71 – 2 часа 

УРЕЯ – ОПРЕДЕЛЯНЕ В УРИНА 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на урея – вид и принцип на съответния метод, 

техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на урея по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 72 – 2 часа  

ПИКОЧНА КИСЕЛИНА – ОПРЕДЕЛЯНЕ В КРЪВЕН СЕРУМ 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 
материала за изследване. 
2. Запознаване с методите за определяне на пикочна киселина – вид и принцип на 
съответния метод, техника на измерване. 
3. Демонстрация на определяне на пикочна киселина по алгоритъм. 
4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 73 – 2 часа 

ПИКОЧНА КИСЕЛИНА – ОПРЕДЕЛЯНЕ В УРИНА 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на пикочна киселина – вид и принцип на 

съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на пикочна киселина по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 74 – 2 часа 

СЕМИНАР 

1. Рекапитулация на взетият материал от практическите упражнения от № 68 до № 73 

включително. 

2. Решаване на контролен тест. 

УПРАЖНЕНИЕ № 75 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩ ХОЛЕСТЕРОЛ 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на общ холестерол – вид и принцип на 

съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на общ холестерол по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 76 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХОЛЕСТЕРОЛОВИ ФРАКЦИИ (LDL И HDL ХОЛЕСТЕРОЛ) 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на холестеролови фракции – вид и принцип на 

съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на холестеролови фракции по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 77 – 2 часа 

ОПРДЕЛЯНЕ НА ТРИГЛИЦЕРИДИ 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на триглицериди – вид и принцип на 

съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на триглицериди по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 78 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИПОПРОТЕИНИ И АПОПРОТЕИНИ 
1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 
материала за изследване. 
2. Запознаване с методите за определяне на липопротеини – вид и принцип на 
съответния метод, техника на измерване. 
3. Запознаване с методите за определяне на апопротеини – вид и принцип на 
съответния метод, техника на измерване. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 79 – 2 часа 

СЕМИНАР 

1. Рекапитулация на взетият материал от практическите упражнения от № 75 до № 78 

включително. 

2. Решаване на контролен тест. 

УПРАЖНЕНИЕ № 80 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТРИЙ 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на натрий – вид и принцип на съответния 

метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на натрий по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 81 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАЛИЙ 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на калий – вид и принцип на съответния 

метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на калий по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 82 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЛОРИДИ 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на хлориди – вид и принцип на съответния 

метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на хлориди по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 82 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЛОРИДИ 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на хлориди – вид и принцип на съответния 

метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на хлориди по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 84 – 2 часа  

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩ И ЙОНИЗИРАН КАЛЦИЙ 
1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 
материала за изследване. 
2. Запознаване с методите за определяне на общ и йонизиран калций – вид и принцип 
на съответния метод, техника на измерване. 
3. Демонстрация на определяне на общ калций по алгоритъм. 
4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 85 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩ И ЙОНИЗИРАН МАГНЕЗИЙ 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на общ и йонизиран магнезий – вид и принцип 

на съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на общ магнезий по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 86 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФОСФАТИ 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на фосфати – вид и принцип на съответния 

метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на фосфати по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 87 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕРУМНО ЖЕЛЯЗО И ТЖСК 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на серумно желязо и ТЖСК – вид и принцип 

на съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на серумно желязо по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 88 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦИНК И МЕД 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на цинк и мед – вид и принцип на съответния 

метод, техника на измерване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 89 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ – ОЛОВО И КАДМИЙ 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на олово и кадмий – вид и принцип на 

съответния метод, техника на измерване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 90 – 2 часа 

СЕМИНАР 

1. Рекапитулация на взетият материал от практическите упражнения от № 80 до № 89 

включително. 

2. Решаване на контролен тест. 

УПРАЖНЕНИЕ № 91 – 1 час 

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КИСЕЛИННО-АЛКАЛНА ОБМЯНА (КАО) 

1. Запознаване с видовете показатели на КАО – директноизмерими и изчислими. 
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2. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал за изследване 

показателите на КАО; вид и изисквания към материала за изследване. 

3. Демонстрация на вземане на биологичен материал за изследване показателите на 

КАО. 

УПРАЖНЕНИЕ № 92 – 2 часа 

МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КАО 

1. Запознаване с методите за определяне показателите на КАО - вид и принцип на 

съответния метод, техника на измерване. 

2. Запознаване с основните принципи на работа на йон-селективни анализатори – 

полуавтоматични и автоматични. 

3. Демонстрация на определяне показателите на КАО на кръвно-газов анализатор. 

УПРАЖНЕНИЕ № 93 – 2 часа 

АЦИДОЗИ. АЛКАЛОЗИ 

1. Запознаване с КАО-състояния по реални изследвания на пациенти. 

2. Индивидуално решаване на казуси. 

УПРАЖНЕНИЕ № 94 – 2 часа 

СЕМИНАР 

1. Рекапитулация на взетият материал от практическите упражнения от № 90 до № 93 

включително. 

2. Решаване на контролен тест. 

УПРАЖНЕНИЕ № 95 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ АКТИВНОСТТА НА АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на АСАТ – вид и принцип на съответния 

метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на АСАТ по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 96 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ АКТИВНОСТТА НА АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на АЛАТ – вид и принцип на съответния 

метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на АЛАТ по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 97 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ АКТИВНОСТТА НА ЛАКТАТДЕХИДРОГЕНАЗА  

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на ЛДХ (обща и изоензими) – вид и принцип 

на съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на ЛДХ по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 98 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ АКТИВНОСТТА НА КРЕАТИНКИНАЗА  

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на КК (обща и изоензими) – вид и принцип на 

съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на КК по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 99 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ АКТИВНОСТТА НА АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА  

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на АФ (обща и изоензими) – вид и принцип на 

съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на АФ по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 100 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ АКТИВНОСТТА НА КИСЕЛА ФОСФАТАЗА 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на КФ (обща и изоензими) – вид и принцип на 

съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на КФ по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 101 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ АКТИВНОСТТА НА ГАМАГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на ГГТ – вид и принцип на съответния метод, 

техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на ГГТ по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 102 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ АКТИВНОСТТА НА АЛФА-АМИЛАЗА В СЕРУМ 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на алфа-амилаза (обща и изоензими) – вид и 

принцип на съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на алфа-амилаза по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 103 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ АКТИВНОСТТА НА АЛФА-АМИЛАЗА В УРИНА 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 
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2. Запознаване с методите за определяне на алфа-амилаза (обща и изоензими) – вид и 
принцип на съответния метод, техника на измерване. 
3. Демонстрация на определяне на алфа-амилаза по алгоритъм. 
4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 104 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ АКТИВНОСТТА НА ГЛУТАМАТДЕХИДРОГЕНАЗА И 

ХОЛИНЕСТЕРАЗА 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 
материала за изследване. 
2. Запознаване с методите за определяне на ГДХ и ХЕ – вид и принцип на съответния 
метод, техника на измерване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 105 – 2 часа 

СЕМИНАР 

1. Рекапитулация на взетият материал от практическите упражнения от № 95 до № 104 
включително. 
2. Решаване на контролен тест. 

УПРАЖНЕНИЕ № 106 – 2 часа 

МЕТОДИ В ХЕМОСТАЗЕОЛОГИЯТА 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал за изследване 
показателите на хемостазата; вид и изисквания към материала за изследване. 
2. Запознаване с видовете коагулометри за изследване показателите на хемостазата, 
техният принцип и работен режим. 
3. Демонстрация на работа с коагулометър. 

УПРАЖНЕНИЕ № 107 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЙ ТРОМБОЦИТИ 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 
материала за изследване. 
2. Запознаване с методите за определяне броя на тромбоцитите – вид и принцип на 
съответния метод, техника на измерване. 
3. Демонстрация на определяне броя на тромбоцити по алгоритъм. 
4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 108 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ И ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ 

1. Запознаване с методите за определяне време на кървене и време на съсирване – вид и 
принцип на съответния метод, техника на измерване. 
2. Демонстрация на определяне време на кървене и време на съсирване по алгоритъм. 
3. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 109 – 2 часа 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ (РТ) 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 
материала за изследване. 
2. Запознаване с методите за определяне на протромбиново време – вид и принцип на 
съответния метод, техника на измерване. 
3. Демонстрация на определяне на протромбиново време по алгоритъм. 
4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 110 – 2 часа 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКТИВИРАНО ПАРЦИАЛНО ТРОМБОПЛАСТИНОВО ВРЕМЕ 

(АРТТ) 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на активирано парциално тромбопластиново 

време – вид и принцип на съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на активирано парциално тромбопластиново време по 

алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 111 – 2 часа 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРОМБИНОВО ВРЕМЕ (ТТ) 

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определяне на тромбиново време – вид и принцип на 

съответния метод, техника на измерване. 

3. Демонстрация на определяне на тромбиново време по алгоритъм. 

4. Индивидуално изпълнение на анализа по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 112 – 2 часа 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИБРИНДЕГРАДАЦИОННИ ПРОДУКТИ И D-ДИМЕРИ  

1. Запознаване с правилата за вземане на биологичен материал; вид и изисквания към 

материала за изследване. 

2. Запознаване с методите за определянето на ФДП – вид и принцип на съответния 

метод, техника на измерване. 

3. Запознаване с методите за определянето на D-димери – вид и принцип на съответния 

метод, техника на измерване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 113 – 2 часа 

СЕМИНАР 

1. Рекапитулация на взетият материал от практическите упражнения от № 106 до № 112 

включително. 

2. Решаване на контролен тест. 

УПРАЖНЕНИЕ № 114 – 2 часа 

ВЪТРЕЛАБОРАТОРЕН КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ 

1. Същност, цел и правила за провеждането му. 

2. Необходими материали: калибратори и контролни материали. 

3. Междулабораторен качествен контрол. ВОК (външна оценка на качеството). 

Организация и цел на провеждане. 

УПРАЖНЕНИЕ № 115 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНИ ГРУПИ ПО КРЪСТОСАН МЕТОД 

1. Изисквания при работа с тест серуми и с моноклонални антисеруми. 

2. Необходими рективи и пособия. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 116 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНИ ГРУПИ ПО КРЪСТОСАН МЕТОД 

1. Правила за работа и отчитане. 

2. Източници на грешки 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 117 – 2 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУС ФАКТОР С МОНОКЛОНАЛЕН АНТИ – D СЕРУМ 

1. Правила за работа и отчитане. 
2. Източници на грешки. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 
2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 118 – 2 часа 

КЛИНИЧНОЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХОРМОНИ 

1. Показания за изследване на хормони. Видове хормони. 
1.1. Правилата за вземане на биологичен материал. 
1.2. Вид и изисквания към материала за изследване. 

2. Основни методи за хормонален анализ. 

УПРАЖНЕНИЕ № 119 – 2 часа 

ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ 

1. Проби за разреждане и концентрация. 
2. Правила за провеждане на пробите на Фолхард и Зимницки. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 
2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 120 – 2 часа 

КЛИРЪНСОВИ ПРОБИ 

1. Правила за провеждане на анализа. 
2. Изисквания към биологичния материал. 
3. Изчисление на резултата. 

3.1. Демонстрация по алгоритъм. 
3.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 121 – 2 часа 

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУНКТАТИ 

1. Ексудати, трансудати. Получаване – изисквания. 
2. Анализи за тяхното диференциране. 
3. Изисквания за работа с пунктати. 

3.1. Демонстрация по алгоритъм. 
3.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 122 – 2 часа 

МАКРОСКОПСКО И МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНА 

ТЕЧНОСТ (ЛИКВОР) 

1. Макроскопска оценка на цвят и прозрачност. 
2. Микроскопско изследване – изброяване и диференциране на формените елементи. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 
2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 123 – 2 часа 

ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР 

1. Изисквания за определяне на клиничнозначими показатели в ликвор /белтък, захар, 

електролити и др./ 

2. Методи за изследване. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 124 – 2 часа 

КЛИНИЧНОЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗПРАЖНЕНИЯ 

1. Изисквания към биологичния материал. 

2. Методи за макроскопско, микроскопско и химическо изследване 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 125 – 2 часа 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛОВИ СЕКРЕТИ 

1. Влагалищна намазка. 

1.1. Изисквания към биологичния материал. 

1.2. Изготвяне на микроскопски препарати за оценка на влагалищната чистота. 

2. Спермограма. 

2.1. Изисквания към биологичния материал. 

2.2. Макроскопско и микроскопско изследване – оценка на подвижност и определяне 

броя на сперматозоидите. 

2.3. Морфологична оценка. 

УПРАЖНЕНИЕ № 126 – 2 часа 

КЛИНИЧНОЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ 

1. Изисквания към биологичния материал. 

2. Съвременни методи за доказване на бременност - принцип. 

2.1. Демонстрация по алгоритъм. 

2.2. Индивидуално изпълнение по алгоритъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 127 – 2 часа 

СЕМИНАР 

1. Клиничнолабораторни констелации при различните групи заболявания. 

2. Пакети от общи, разширени и специализирани анализи за диагностика. 

3. Изисквания към биологичния материал. 

4. Правила за провеждане. 

УПРАЖНЕНИЕ № 128 – 2 часа 

СЕМИНАР 

1. Същност и приложение на съвременните високоспециализирани лабораторни анализи. 

2. ДНК – анализи: същност и принципи, на които се основават. 

3. Туморни маркери. 

4. Методи – принцип и аналитична надеждност 
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ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Дочев, Д., Шипков, Хематологични изследвания, София, 1988 г. 

2. Кюмюрева-Лазарова, В., Клинична лаборатория, София, 1998 г. 

3. Дочев, Колчаков, Сираков, Биохимия и клинична химия – второ преработено и 

допълнено издание, София, 1993 г. 

4. Цветкова, Т., Клиничнолабораторни резултати, Пловдив, 1996 г. 

5. Цветкова, Т., Ст. Данев, Аналитични принципи и процедури в клиничната 

лаборатория, Пловдив, 2001 г. 

6. Цачев, К. и колектив, Ръководство за упражнения по клинична химия, изд. 

Класика, София, 2008 г. 

7. Цветкова, Т. и колектив, Въпроси, тестове и задачи за самоподготовка по клинична 

химия, ИК-ВАП, Пловдив, 2011 г. 

КОНСПЕКТ 

ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

 

I семестър 

Практически изпит 

1. Мерки за обезопасяване на труда в клиничната лаборатория. 

2. Видове лабораторни съдове. Начини на почистване – дезинфекция и стерилизация. 

3. Построяване на калибрационна крива – правила и изисквания. 

4. Правила за работа и съхранение на експресните тестове за клиничнолабораторно 

изследване. 

5. Микроскопиране на биологичен материал – изисквания. Правила за работа и 

съхранение на микроскопите. 

6. Изследване на урина – количество, цвят, прозрачност. 

7. Измерване на специфично тегло, осмотично налягане и РН (реакция) на урината. 

8. Доказване на белтък в урината – качествено. 

9. Определяне на белтък в урината – количествено. 

10. Доказване на глюкоза (захар) в урината – качествено. 

11. Определяне на глюкоза в урината – количествено. 

12. Доказване на кетонни тела в урината. 

13. Доказване на кръв и нитрити в урина. 

14. Доказване на билирубин в урина. 

15. Доказване на уробилиноген в урина. 

16. Оценка на уринен седимент – ориентировъчно. 

17. Оценка на уринен седимент – количествено. 

18. Изисквания за предварителна подготовка на пациента за клиничнолабораторно 

изследване. Правила за вземане на венозна кръв. Последователност при вземане на 

кръвта със затворена система. 

19. Предварителна подготовка на пациента за клиничнолабораторно изследване. 

Правила за вземане на капилярна кръв. Източници на грешки. 

20. Определяне на хемоглобин. 

21. Източници на грешки при определяне на хемоглобин. 

22. Изброяване на левкоцити в кръв. 

23. Изброяване на еритроцити в кръв. 
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24. Източници на грешки при изброяване на кръвни клетки. 

25. Изработване на проба за определяне на хематокрит. 

26. Изследване осмотичната резистентност на еритроцитите. 

27. Налагане и отчитане на СУЕ. Методи. 

28. Източници на грешки при изследване на СУЕ. 

I семестър 

Теоретичен изпит 

1. Предмет и задачи на клиничната лаборатория. Устройство на клиничната 

лаборатория. Вредности и мерки за обезопасяване на труда в клиничната 

лаборатория.  

2. Организация и управление на клинично-лабораторната дейност. Медицински 

стандарт по клинична лаборатория. Комуникации. Лабораторна информационна 

система. 

3. Обща характеристика на методите в клиничната лаборатория. Експресни методи и 

тестове – правила за работа. Аналитична и диагностична надеждност на 

клиничнолабораторните изследвания. Интерференция на ендогенни и екзогенни 

вещества върху клиничнолабораторните резултати. Референтна област и референтна 

стойност. 

4. Калибрационна крива – построяване и приложение.  

5. Правила за вземане на биологични материали за клиничнолабораторно изследване. 

Предварителна подготовка на пациента. 

6. Анатомофизиологични данни на уринообразуването. Физико – химични свойства на 

урината – количество, цвят, прозрачност, специфично тегло, осмотични свойства и 

реакция (РН). 

7. Качествено и количествено изследване на белтък в урината. 

8. Качествено и количествено изследване на захар (глюкоза в урината). 

9. Кетони (кетотела) в урината. 

10. Изследване на кръв в урина (еритроцити и хемоглобин). Нитрити. Жлъчни пигменти 

в урина - уробилиноген и билирубин. 

11. Микроскопско изследване на урина – ориентировъчен и количествен уринен 

седимент. 

12. Правила за вземане на кръв за хематологични изследвания. 

13. Хемоглобин – същност, методи за определяне в кръвта, клинично значение. 

14. Хемоглобинови типове – методи за изследване и клинично значение. 

15. Определяне броя на еритроцити и левкоцити в кръвта. Методи. Клинично значение. 

16. Хематокрит – същност и методи за изследване. Математически еритроцитни индекси. 

17. Осмотична резистентност на еритроцитите – методи за изследване. Клинично 

значение. 

18. СУЕ – методи за изследване. Източници на грешки. Клинично значение. 

II семестър 

Практически изпит 

1. Изготвяне на кръвна натривка. 

2. Оцветяване на кръвна натривка. 
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3. Микроскопиране на кръвна натривка – оценка на нормалната морфология на 

еритроцитите. 

4. Микроскопиране на кръвна натривка - оценка на патологичната морфология на 

еритроцитите – по форма. 

5. Микроскопиране на кръвна натривка - оценка на патологичната морфология на 

еритроцитите – по големина. 

6. Микроскопиране на кръвна натривка - оценка на патологичната морфология на 

еритроцитите – по включвания. 

7. Изготвяне на кръвна натривка за броене на ретикулоцити – правила и техника. 

8. Микроскопиране на натривка за оценка морфологията и броя на ретикулоцити. 

9. Микроскопиране на кръвна натривка за оценка морфологията на неутрофилните 

гранулоцити. 

10. Микроскопиране на кръвна натривка за оценка морфологията на еозинофилните 

гранулоцити. 

11. Микроскопиране на кръвна натривка за оценка морфологията на базофилни 

гранулоцити. 

12. Микроскопиране на кръвна натривка за оценка морфологията на моноцити. 

13. Микроскопиране на кръвна натривка за оценка морфологията на лимфоцити. 

14. Микроскопиране на кръвна натривка за оценка морфологията на плазматични 

клетки. 

15. Микроскопско изработване на ДКК (левкограма). 

16. Нормално разпределение на левкоцитите в периферната кръв. ДКК – нормални 

стойности. 

17. Патологични отклонения в морфологията на клетките от белия ред в 

циркулиращата кръв – вродени и придобити. 

18. LE феномен. 

19. Оценка на нормалната морфология на клетките от червения ред в костния мозък. 

20. Оценка на нормалната морфология на клетките от гранулоцитния ред в костния 

мозък. 

21. Оценка на нормалната морфология на клетките от мегакариоцитния ред в костния 

мозък. 

22. Патологични отклонения в морфологията на клетките от червения ред в костния 

мозък – описание. 

23. Патологични отклонения в морфологията на клетките от белия и мегакариоцитния 

ред в костния мозък – описание. 

24. Цитохимични анализи – основни принципи, видове. 

25. Определяне на кръвна захар. 

26. Правила за провеждане на ОГТТ. 

27. Правила за провеждане на КЗП. 

28. Гликирани белтъци - методи за определяне. 

29. Определяне на белтък в кръвен серум. 

30. Методи за фракциониране на белтъците – електрофореза. 

31. Имунохимични методи за определяне на индивидуални белтъци – същност на 

анализа, предимства и недостатъци. 
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II семестър 

Теоретичен изпит 

1. Кръвни натривки – изготвяне и оцветяване (методи). ДКК (левкограма) - методи за 

извършване на ДКК, референтни стойности и клинично значение. Миелограма. 

2. Нормална и патологична морфология на клетките от червения ред в циркулиращата 

кръв – еритроцити. Ретикулоцити – морфология и изброяване. 

3. Нормална морфология на клетките от белия ред в циркулиращата кръв – 

гранулоцити, лимфоцити, плазматични клетки и моноцити. Патологични 

отклонения в морфологията на клетките от белия ред в циркулиращата кръв – 

вродени и придобити.  

4. Нормална и патологична морфология на клетките от червения ред в костния мозък 

(матурационни форми). Нормална морфология на клетките от гранулоцитния ред 

(матурационни форми) в костния мозък. Мегакариоцитен ред – матурационни 

форми. Парабласти и парабелези – в костен мозък и циркулираща кръв. 

5. Кръвна захар (глюкоза). Регулация на кръвното ниво. Методи за изследване. 

Информативно значение. Функционално изследване на въглехидратната обмяна – 

постпрандиален тест, ОГТТ, КЗП и др. Гликирани белтъци. 

6. Общ белтък – методи и клинично значение. Методи за фракциониране на белтъците – 

електрофореза. Имунохимични методи за определяне на индивидуални белтъци. 

III семестър 

Практически изпит 

1. Групи методи за определяне на индивидуални белтъци. Определяне на албумин в 

кръвен серум. Източници на грешки. 

2. Групи методи за определяне на индивидуални белтъци. Определяне на фибриноген. 

Изисквания към биологичния материал. Източници на грешки. 

3. Определяне на общ билирубин в кръвен серум. Методи, правила и източници на 

грешки. 

4. Определяне на фракции на билирубина в кръвен серум. Методи, правила и 

източници на грешки. 

5. Определяне на креатинин. Методи, правила и източници на грешки. 

6. Определяне на урея. Методи, правила и източници на грешки. 

7. Определяне на пикочна киселина. Методи, правила и източници на грешки. 

8. Изисквания към вземането на биологичен материал за изследване на липидната 

обмяна. Определяне на общ холестерол. Методи, правила и източници на грешки. 

9. Изисквания към вземането на биологичен материал за изследване на липидната 

обмяна. Определяне на фракции на холестерола. Методи, правила и източници на 

грешки. 

10. Изисквания към вземането на биологичен материал за изследване на липидната 

обмяна. Определяне на триглицериди. Методи, правила и източници на грешки. 

11. Определяне на калий в кръвен серум. Методи, правила и източници на грешки. 

12. Определяне на натрий в кръвен серум. Методи, правила и източници на грешки. 

13. Определяне на хлориди в кръвен серум. Методи, правила и източници на грешки. 

14. Определяне на неорганичен фосфор (фосфати) в кръвен серум. Методи, правила и 

източници на грешки. 

15. Определяне на калций в кръвен серум. Методи, правила и източници на грешки. 
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16. Определяне на магнезий в кръвен серум. Методи, правила и източници на грешки. 

17. Определяне на желязо в кръвен серум. Методи, правила и източници на грешки.  

18. Определяне на ЖСК в кръвен серум. Методи, правила и източници на грешки. 

III семестър 

Теоретичен изпит 

1. Индивидуални белтъци – албумин, фибриноген, имуноглобулини и др. Методи. 

Клинично значение. Белязани имунологични методи (БИА). 

2. Билирубин в кръвта – методи. Клинично значение. Порфирини – обмяна. 

3. Азотсъдържащи небелтъчни вещества – креатинин, урея. Методи. Клинично 

значение. 

4. Азотсъдържащи небелтъчни вещества – пикочна киселина. Амоняк. Методи. 

Клинично значение. 

5. Липидна обмяна. Холестерол и холестеролови фракции. Методи за изследване. 

Клинично значение. 

6. Липидна обмяна. Триглицериди. Липопротеини. Методи за изследване. Клинично 

значение. 

7. Електролити. Определяне на натрий, калий и хлориди. Методи. Клинично 

значение. 

8. Електролити. Определяне на калций, магнезий и фосфати. Методи. Клинично 

значение. 

9. Олигоелементи (микроелементи) – серумно желязо, ЖСК, мед, цинк. Методи. 

Клинично значение. 

10. Тежки метали – олово, кадмий. Методи. Клинично значение. 

IV семестър 

Практически изпит 

1. Методи за определяне на основните показатели на КАО. Изисквания към вида и 

получаването на биологичния материал.  

2. Методи за изследване на АСАТ. Изисквания към вида и получаването на 

биологичния материал, правила и източници на грешки. 

3. Методи за изследване на АЛАТ. Изисквания към вида и получаването на 

биологичния материал, правила и източници на грешки. 

4. Методи за изследване на ЛДХ. Изисквания към вида и получаването на 

биологичния материал, правила и източници на грешки. 

5. Методи за изследване на КК. Изисквания към вида и получаването на биологичния 

материал, правила и източници на грешки. 

6. Методи за изследване на АФ. Изисквания към вида и получаването на биологичния 

материал, правила и източници на грешки. 

7. Методи за изследване на КФ. Изисквания към вида и получаването на биологичния 

материал, правила и източници на грешки. 

8. Методи за изследване на ГГТ. Изисквания към вида и получаването на 

биологичния материал, правила и източници на грешки. 

9. Методи за изследване на ГДХ. Изисквания към вида и получаването на 

биологичния материал, правила и източници на грешки. 
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10. Методи за изследване на ХЕ. Изисквания към вида и получаването на биологичния 

материал, правила и източници на грешки. 

11. Методи за изследване на алфа-амилаза. Изисквания към вида и получаването на 

биологичния материал, правила и източници на грешки. 

12. Методи за изброяване на тромбоцити. Необходими разтвори и пособия. Правила за 

микроскопско изброяване и за изчисление на резултата. 

13. Време на кървене и време на съсирване – методи за изследване, правила и 

източници на грешки. 

14. Изследване на АРТТ – методи. Изисквания към вида и получаването на 

биологичния материал, правила и източници на грешки. 

15. Изследване на РТ – методи. Изисквания към вида и получаването на биологичния 

материал, правила и източници на грешки. 

16. Изследване на ТТ – методи. Изисквания към вида и получаването на биологичния 

материал, правила и източници на грешки. 

17. Изследване на факторите и показателите на фибринолизата – ФДП, ДД, tРА. 

Изисквания към вида и получаването на биологичния материал, правила и 

източници на грешки. 

IV семестър 

Теоретичен изпит 

1. Киселинно – алкална обмяна (КАО) – регулация в човешкия организъм. 

2. Ацидози. Алкалози. Видове. 

3. Основни показатели на КАО. Референтни стойности и методи за изследване. 

4. Ензими – номенклатура и класификация. Молекулни варианти на ензимите. 

Методи за изследване на ензимите – групи. Единици за измерване на ензимната 

активност. 

5. Ензими в клиничната лаборатория – АСАТ, АЛАТ, ЛДХ, КК, АФ, КФ, ГГТ, ГДХ и 

ХЕ. Методи за изследване и клинично значение. 

6. Кръвосъсирване (хемостаза) - етапи, фактори на кръвосъсирването. Активатори и 

инхибитори. Методи за изброяване на тромбоцитите. Референтни стойности и 

клинично значение. Време на кървене и време на съсирване – методи за изследване 

и клинично значение. 

7. Изследване на АРТТ, РТ и ТТ – методи и клинично значение. Контрол на 

антикоагулантната терапия. Фибринолиза – същност, активатори и инхибитори. 

Изследване на факторите и показателите на фибринолизата – ФДП, ДД, tРА. 

Тромбофилия, показатели на хиперсъсирваемост на кръвта. 

V семестър 

Практически изпит 

1. Вътрелабораторен качествен контрол. Същност, цел и правила за провеждането му. 

2. Провеждане на ВОК – начини и цел. 

3. Определяне на кръвни групи по кръстосан метод. Изисквания към вида и 

получаването на биологичния материал, правила и източници на грешки.  

4. Определяне на Rh-фактор. Изисквания към вида и получаването на биологичния 

материал, правила и източници на грешки. 
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5. Групи методи за определяне на хормони. Изисквания към вида и получаването на 

биологичния материал, правила и източници на грешки. 

6. Провеждане на проби за изследване на концентрационно-разреждащите функции 

на бъбреците. Изисквания към вида и получаването на биологичния материал, 

правила и източници на грешки. 

7. Провеждане на креатининов клирънс. Изисквания към вида и получаването на 

биологичния материал, правила и източници на грешки. Изчисление. 

8. Проби за разграничаване на трансудати от ексудати. 

9. Правила за изследване на пунктати (ликвор). 

10. Макроскопско и микроскопско изследване на ликвор. 

11. Химическо изследване на ликвор. 

12. Макроскопско и микроскопско изследване на фекалии. 

13. Химическо изследване на фекалии. 

14. Изисквания за изследване на влагалищно съдържимо. Определяне на влагалищна 

чистота. 

15. Изследване на сперма – спермограма. 

16. Клиничнолабораторни методи за доказване на бременност. 

17. Изисквания към биологичния материал за провеждане на ТЛМ. Приложение. 

18. Изследване на туморни маркери – изисквания и приложение. 

V семестър 

Теоретичен изпит 

1. Качествен контрол в клиничната лаборатория – ВЛКК и ВОК. Провеждане и цели. 

2. Определяне на кръвни групи по кръстосан метод и на резус – фактор. Източници на 

грешки. 

3. Хормони. Видове, механизъм на действие. Основни групи. Методи за определянето им. 

4. Функционално изследване на бъбреците. Провеждане на проби за концентрация и 

разреждане. Информационно съдържание и клинично значение. 

5. Клирънсови проби. Провеждане, изчисление, клинично значение. 

6. Клиничнолабораторно изследване на пунктати – трансудати, ексудати. Ликвор – 

макроскопско, микроскопско и химическо изследване. Клинично значение. 

7. Клиничнолабораторно изследване на изпражнения и храчки. Методи. Клинично 

значение. 

8. Изследване на полови секрети. Влагалищна намазка. Спермограма. 

9. Клиничнолабораторни методи за доказване на бременност. 

10. Клиничнолабораторни констелации при заболявания на сърдечно-съдовата система – 

ИБС, инфаркт на миокарда и др. 

11. Клиничнолабораторни констелации при заболявания на черния дроб и бъбреците. 

12. Клиничнолабораторни констелации при кръвни заболявания. 

13. Терапевтично лекарствено мониториране – методи и начини на провеждане. 

Клинично приложение и значение. 

14. Туморни маркери. 
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МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове 

Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Микробиология 

и вирусология 
І, ІІ, ІІІ, ІV, V 300 120 180 2/3 2/3 2/3 1/2 1/1 

 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър/ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения. 

Продължителност на обучение: 

Пет семестъра. 

Хорариум: 

120 часа лекции, 180 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Лекции, практически упражнения, семинари, кръжочна дейност, мултимедия, 

прожекция на диапозитиви, табла, микроскопи. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тестове. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна изпитна оценка за всеки семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Резултати от текущо оценяване и изпит, участие в дискусии, активност при 

теоретичната и практическа подготовка. 

Семестриален изпит: 

Да. 

Държавен изпит: 

Да /практически и теоретичен/. 

Водещ преподавател: 

(Хабилитиран) преподавател от катедра „Микробиология и имунология”. 
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АНОТАЦИЯ 

По време на курса по микробиология, студентите получават познания за 

морфологията, структурата, физиологията и микробиологичната диагностика на 

микроорганизмите, за антимикробната химиотерапия, за учението за инфекцията и 

имунитета. 

Специална микробиология, в която се изучават отделните микроорганизми, 

тяхната форма, биология, патогенни фактори, патогенеза и клиничните картини на 

заболяванията, които причиняват, както и чувствителността към антибиотиците. 

Изучават се подробно клиничната, санитарната микробиология и основните 

вируси, с тяхната морфология, таксономична принадлежност и заболявания, които 

предизвикват. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

• Запознаване с морфологията, физиологията и патогенните фактори на 

микроорганизмите, които играят роля в човешката патология. 

• Изучаване закономерностите за възникване и протичане на инфекциозния 

процес. 

• Изучаване механизмите за защита на микроорганизмите – естествена 

резистентност и придобит имунитет, принципите на имунопрофилактиката и 

имунотерапията на инфекциозните заболявания. 

• Усвояване механизмите на действие на основните групи и представители 

антибактериални вещества, както и механизмите за развитие на бактериална 

резистентност. 

• Усвояване на микробиологична диагностика на инфекциозните заболявания; 

устройството и ролята на микробиологичната лаборатория за етиологична диагностика 

на инфекциозните заболявания. 

• Изучаване ролята на външната среда за разпространение на инфекциозните 

агенти и микробиологичния контрол на околната среда – принципи на стерилизацията и 

дезинфекцията. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Теоретични знания на студентите – да познават: 

- морфологията,физиологията и генетиката на основните групи микроорганизми; 

- методите и средствата за стерилизация и дезинфекция; 

- действието на антибиотиците и механизмите на бактериална резистентност; 

- теоретичните основи на имунитета, имунопрофилактиката и имунотерапията; 

- характеристиката на най-важните за човека патогенни и условнопатогенни 

микроорганизми и предизвиканите от тях заболявания. 

Практически умения на студентите: 

- изработване на оцветени микроскопски препарати; 

- работа с обикновен светлинен микроскоп; 

- приготвяне на хранителни среди; 

- посявка на хранителни среди; 

- познания за идентифициране на отделните микроорганизми; 

- отчитане на антибиограми; 

- отчитане на основни имунологични реакции 
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Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

І част 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ НА 

МИКРОБИОЛОГИЯТА. ВЪВЕДЕНИЕ В ОБЩАТА МИКРОБИОЛОГИЯ 

1. Въведение в дисциплината микробиология. Задължения на катедрата и студентите. 

Учебни помагала. Подходи в обучението. 

2. Предмет, цели, задачи, историческо развитие и постижения на микробиологията. 

2.1. Определение и предмет на микробиологията. Обща, техническа, 

селскостопанска, ветеринарна и медицинска микробиология. 

2.2. Цели и задачи на медицинската микробиология. 

2.3. Историческо развитие и постижения на медицинската микробиология. 

Развитие на микробиологията в България. 

3. Обща микробиология. 

3.1. Таксономия на микроорганизмите: класификация, номенклатура, 

идентификация. Определение на понятието вид в микробиологията, щам (отродие), 

бактериална култура, бактериална колония 

3.2. Характеристика на отделните групи микроорганизми: 

Висши протисти (Eucaryotae) 

Нисши протисти (Procaryotae) 

4. Мотивация за избор на професията. Комуникативни връзки между персонала в 

микробиологичната лаборатория. Връзки и отношения с другите клинични и 

параклинични звена в здравното заведение. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТРУДА В МИКРОБИОЛОГИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ – 

МЕРОПРИЯТИЯ И НАЧИНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ, 

ХИМИЧНИ И МЕХАНИЧНИ ОПАСНОСТИ 

Мероприятия за оказване на първа помощ при замърсяване с инфекциозен материал. 

Предпазване от поражения от ел. ток. правила за противопожарна охрана. 

1. Обезопасяване на труда в микробиологичната лаборатория 

1.1. Мероприятия и начини за избягване на биологичните вредности, химични и 

механични опасности 

1.2. Мероприятия за оказване на първа помощ при замърсяване с инфекциозен 

материал. 

2. Предпазване от поражения от ел. ток. 

2.1. Правила за противопожарна охрана. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

ТАКСОНОМИЯ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ 

1. Видове таксономии. 

2. Характеристика на таксономичните категории и отделните групи микроорганизми 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

МОРФОЛОГИЯ И СТРУКТУРА НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ 

1. Морфология на микроорганизмите. 

1.1. Размери на микроорганизмите. 
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1.2. Форми на микроорганизмите: кълбовидни (коки, диплококи, стрептококи), 

пръчковидни (бактерии, диплобактерии, стрептобактерии, бацили, 

диплобацили, стрептобацили), извити (вибриони, спирохети, спирили). 

1.3. Структура на бактериалната клетка. 

1.3.1. Цитоплазма и цитоплазмени включения (бактериален геном, мезозома, 

рибозоми, базално телце на ресните, хроматофори, резервни хранителни 

вещества). 

1.3.2. Обвивки у бактериите: Цитоплазмена мембрана (структура и функция). 

Бактериална стена – структура и функция при Грам (+) и Грам (-) бактерии. 

Бактериална капсула – химически състав, функции. 

1.3.3. Спори и спорообразуване: Определение на понятието спора при бактериите. 

Химически състав, видове спори според мястото им в бактерия, формата и 

големината им. Условия за спорообразуване и прорастване на спорите. 

1.3.4. Апарат за движение у бактериите: Ресни - химичен състав, големина, 

структура, разположение върху бактериалното тяло. 

1.3.5. Фимбрии (пили): химичен състав, големина, структура. Видове фимбрии– 

обикновени, секспили. Значение. 

2. Микроскопско изследване на микроорганизмите. 

2.1. Приготвяне на натривка 

2.2. Приготвяне на оцветителни разтвори 

2.3. Прости и сложни методи на оцветяване 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

ФИЗИОЛОГИЯ НА БАКТЕРИИТЕ 

1. Химичен състав на бактериите. 

Вода, минерални вещества, белтъчини, въглехидрати, липиди, нуклеинови киселини. 

Значението им за биологията и за диагностиката, патогенезата и терапията на 

инфекциозните заболявания. 

2. Бактериални ензими. 

2.1. Същност и значение на бактериалните ензими 

2.2. Видове бактериални ензими. Класификации. Конститутивни, индуцибелни, 

екзоензими, ектоензими, ендоензими. 

3. Метаболизъм при бактериите. 

3.1. Катаболитни процеси (Биологично окисление. Видове: аеробно, анаеробно. 

Микробни ферментации). Видове бактерии според механизма на биологичното 

окисление, което предизвикват. 

3.2. Анаболитни процеси (асимилация). Асимилационни продукти и тяхното 

значение за патогенезата, диагностиката и терапията на инфекциозните 

заболявания. 

3.2.1. Хранене при бактериите: автотрофен, хетеротрофен, сапрофитен и 

паразитен начин на хранене при бактериите. 

3.2.2. Приемане на хранителни вещества от бактериите: пасивни – проста и 

улеснена дифузия, същност; активен пренос – същност и значение. 

3.3. Растеж и размножаване на бактериите. 

3.3.1. Растеж на бактериите – определение и същност. 

3.3.2. Размножаване на бактериите – определение и същност. 

3.3.3. Развитие на бактериалната култура – фази – лаг фаза, фаза на 

логаритмичния растеж, стационарна фаза, фаза на отмиране на културата. 

3.3.4. Растежни фактори при бактериите. 
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3.4. Принципи за култивиране (in vitro) и хранителни изисквания на бактериите. 

Прототрофи, ауксотрофи. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ – ОСНОВНИ И СЛОЖНИ. ТЕХНИКА НА МИКРО-

БИОЛОГИЧНАТА ПОСЯВКА И ПРЕСЯВКА 

Методи за култивиране на микроорганизмите. Културелни свойства на микроорганизмите. 

Методи за изолиране на чиста култура. Биохимични методи на изследване. 

1. Видове хранителни среди – основни и сложни. 

2. Техника на микробиологичната посявка и пресявка. 

3. Методи за култивиране на микроорганизмите. 

4. Културелни свойства на микроорганизмите. 

5. Методи за изолиране на чиста култура. Биохимични методи на изследване. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА ВЪРХУ МИКРООРГАНИЗМИТЕ 

1. Влияние на физичните фактори върху микроорганизмите – топлина, изсушаване, pH, 

осмотично налягане, светлина, ултразвук, йонизираща радиация. 

2. Стерилизация. Методи за стерилизация. 

3. Влияние на химичните фактори върху микроорганизмите. Механизъм на действие. 

Олигодинамия. 

4. Дезинфекция. Видове дезинфекционни средства. 

5. Влияние на биологични фактори върху микроорганизмите – симбиоза, синергизъм, 

антагонизъм, бактериоцини, бактериофаги. 

6. Контрол на дезинфекция и стерилизация. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

АНТИБИОТИЦИ 

1. Антибиотици. 

1.1. Видове антибиотични средства. Класификация на антибиотиците според: 

произхода, спектъра на действие, химичния състав. 

1.2. Антибиотични препарати от различните групи по химичен състав, механизъм 

на действие. 

1.3. Механизъм за придобиване на устойчивост на микроорганизмите към 

антибиотици. 

1.4. Борба срещу лекарствена устойчивост. 

1.5. Странични явления при лечение с антибиотици. 

1.6. Определяне чувствителността на микроорганизмите към антибиотиците. 

Антибиограма. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ ВЪВ ВЪНШНАТА СРЕДА – 

ВОДА, ПОЧВА, ВЪЗДУХ. РЕЗИДЕНТНА МИКРОФЛОРА 

1. Микроорганизми във външната среда 

1.1. Микроорганизми във вода 

1.2. Микроорганизми във въздух 

1.3. Микроорганизми в почва 

2. Нормална микрофлора на човека 

2.1. Нормална микрофлора в горни дихателни пътища 
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2.2. Нормална микрофлора на пикочо-полова система 

2.3. Нормална микрофлора на храносмилателна система 

2.4. Нормална микрофлора на кожата 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

ГЕНЕТИКА НА БАКТЕРИИТЕ 

1. Генотип и фенотип при вируси, фаги и бактерии. 

2. Бактериален геном – химичен състав, структура и функции. 

3. Плазмиди (извънхромозомни елементи). Видове плазмиди и тяхното значение. 

Бактериофаги – структура, умерен фаг, литични фаги, значение. 

4. Наследственост и изменчивост при микроорганизмите – определение на понятията 

наследственост и изменчивост при микроорганизмите. 

4.1. Модификационна (фенотипна) изменчивост – определение, значение за 

биологията. 

4.2. Мутационна изменчивост – определение, същност, механизъм. Видове генетични 

мутации и мутанти. Значение за биологията и медицинската практика. 

4.3. Рекомбинационна изменчивост – определение, видове. 

4.3.1. Трансформация – механизъм 

4.3.2. Трансдукция, фагова конверсия – механизъм. 

4.3.3. Конюгация, сексдукция – механизъм. 

4.4. Значение на рекомбинационната изменчивост за биологията и медицинската 

практика. 

5. Генно инженерство – значение за теорията и медицинската практика. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

УЧЕНИЕ ЗА ИНФЕКЦИЯТА 

1. Взаимоотношения между макро- и микроорганизмите – мутуализъм, коменсализъм, 

паразитизъм, сапрофитизъм. 

2. Инфекция, инфекциозен процес, инфекциозно заболяване – определения на понятията. 

3. Ролята на микроорганизма в инфекциозния процес. 

3.1. Патогенност. 

3.2. Вирулентност – инфекциозни дози. 

3.3. Контагиозност. 

3.4. Инвазивност. 

3.5. Токсигенност. 

4. Фактори на патогенността. 

4.1. Фактори на инвазията. Видове. Механизъм на действие. 

4.2. Фактори на агресията 

4.3. Ендо- и екзотоксини 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ФОРМИ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ПРОЦЕС 

Ролята на микроорганизма в инфекциозния процес. Ролята на външната среда за 

възникване на инфекциозния процес. Епидемичен процес. 

1. Патогенеза на инфекциозния процес – навлизане на микробните агенти, 

разпространение, локализация и увреждане на макроорганизма. 

2. Форми на инфекциозния процес. 

2.1. Екзогенна и ендогенна инфекция. Първична, повторна (реинфекция), вторична 

инфекция, суперинфекция, локална и генерализирана инфекция. 
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2.2. Фокална (огнищна) инфекция. 

2.3. Септицемия (бактериемия, виремия, токсемия, пиемия). Видове септицемии – 

преходна, облигатна, сепсис. 

3. Ролята на макроорганизма в инфекциозния процес. 

3.1. Реактивност на макроорганизма. 

3.2. Значение на ендокринната система, възрастта, полът, храната, умората, 

климатичните условия, екологични нокси и състояния на организма, като: 

недоносеност, травми, дисбактериози, изгаряния, лечение с имуносупресанти и др. 

4. Ролята на външната среда за възникване и протичане на инфекциозния процес. 

Епидемичен процес – фактори и механизми. 

4.1. Външната среда като посредник между макро и микроорганизмите. 

4.2. Епидемичен процес – определение. Видове епидемичен процес. 

5. Условия за възникване на епидемичен процес: източник на заразата (микробния 

агент), механизъм на предаване. 

5.1. Източник на заразата, резервоар на заразата. 

5.2. Фактори и механизми за предаване на заразата – природни, социални. Оръдия 

на труда. 

5.3. Групи епидемични заболявания според начина на предаване – чревен 

(алиментарен), въздушно-капков, контактно-ранев, трансмисивен (кръвен), 

диаплацентарен. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 

ФОРМИ НА ЗАЩИТА НА МАКРООРГАНИЗМА – ЕСТЕСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ 

И ИМУНИТЕТ 

1. Форми на защита на организма – естествена резистентност, придобит имунитет. 

2. Анатомични бариери – кожа и лигавица, секрети, бактериални антагонисти. 

3. Клетъчни фактори на естествената резистентност. Фагоцитоза. 

3.1. Фагоцитиращи клетки. Фази. 

3.2. Значение на фагоцитозата за защитата на организма. Възпалението като 

защитна реакция – същност и значение. 

4. Хуморални фактори на естествената резистентност. 

4.1. Комплемент – определение, съставки. Механизми на активиране – класически, 

алтернативен и лектинов. 

4.2. Интерферони – определение. Видове, механизъм на действие. 

4.3. Други хуморални защитни елементи – лизозим и острофазови белтъци. 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 2 часа 

АНТИГЕНИ. ПРИДОБИТ ИМУНИТЕТ 

1. Антигени. 

1.1. Характеристика на антигените – хетероложност, сложен химичен състав, 

високо молекулно тегло, антигенност, имуногенност. 

1.2. Антигенни детерминанти (епитопи), валентност на антигените, хаптени. 

1.3. Видове антигени – авто-, изо-, хетероантигени. 

1.4. Видове антигени при микроорганизмите. 

2. Антигенен строеж на микроорганизми 

3. Придобит имунитет – определение и форми 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 

СЕМИНАР 
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IІ част 

ЛЕКЦИЯ № 16 – 2 часа 

АНАТОМИЯ И СТРУКТУРА НА ИМУННАТА СИСТЕМА 

Имунокомпетентни клетки – Т и Б левкоцити. Развитие на имунния отговор. 

1. Имунна система – определение, анатомия и структура (централни и периферни 

имунни органи). 

2. Имунокомпетентни клетки – Т и В лимфоцити. CD – субпопулации, произход и 

значение за имунната реакция. 

3. Начало и развитие на имунния отговор. 

4. Динамика на имунния отговор. 

ЛЕКЦИЯ № 17 – 2 часа 

ХУМУРАЛЕН ИМУНИТЕТ 

Антитела – естество, структура, класове и тяхната функция. Механизъм на действие. 

1. Структура на IgG 

1.1. Функция на IgG 

2. Структура на IgM 

2.1. Функция на IgM 

3. Структура и функция на IgA 

3.1. Структура и функция на SIgA 

4. Структура и функция на IgE 

5. Структура на IgD 

ЛЕКЦИЯ № 18 – 2 часа 

КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ. ФОРМИ. ГЕНЕТИЧЕН КОНТРОЛ НА ИМУННИЯ 

ОТГОВОР 

1. Ефекторни клетки на клетъчния имунитет. 

2. Форми на клетъчния имунитет. 

2.1. Противовирусен имунитет 

2.2. Имунни феномени при забавен тип свръхчувствителност 

3. Клетъчна кооперация и регулация на имунния отговор. 

4. Генетичен контрол и регулация на имунния отговор. HLA-система. 

ЛЕКЦИЯ № 19 – 2 часа 

ПРИЛОЖНА ИМУНОЛОГИЯ. ИМУНОДИАГНОСТИКА, ИМУНОПРОФИЛАКТИКА, 

ИМУНОТЕРАПИЯ 

1. Видове имунни реакции: 

1.1. Аглутинация 

1.2. Преципитация 

1.3. Неутрализация 

1.4. Реакция за свързване на комплемента 

2. Имунни реакции с белязани антитела или антигени 

2.1. ELISA 

2.2. RIA 

2.3. IFA 

2.4. Имуноблотинг 

3. Значение на имунните реакции за диагностиката 



63 

 

ЛЕКЦИЯ № 20 – 2 часа 

ИМУНОПРОФИЛАКТИКА И ИМУНОТЕРАПИЯ. СЕРУМИ И ВАКСИНИ. АЛЕРГИЯ 

1. Серуми и ваксини 

2. Имунопрофилактика 

3. Видове ваксини 

4. Имунотерапевтични методи и подходи 

5. Алергични реакции. Определение. 

6. Видове алергени. 

7. Видове алергични реакции по класификацията на Coombs и Geel 

7.1. І-ви тип анафилактични и атопични алергични реакции от отделяне на 

биологично активни вещества – хистамин, серотонин, левкотриени, кинини и 

др. Увреждане и клинични изяви. 

7.2. ІІ-ри тип (цитотоксични). 

7.3. ІІІ-ти тип (комплекси Аг/Ат реакции). 

7.4. ІV-ти тип (бавен тип). 

ЛЕКЦИЯ № 21 – 2 часа 

СЕМИНАР 

ЛЕКЦИЯ № 22 – 2 часа 

КОКИ – СТАФИЛОКОКИ, СТРЕПТОКОКИ 

Сем. Micrococcaceae 

1. Род Staphylococcus 

1.1. S. aureus 

1.2. Коагулазо-негативни стафилококи 

2. Род Streptococcus 

2.1. S. pyogenes 

2.2. Зеленеещи стрептококи 

2.3. Ентерококи 

2.4. Анаеробни стрептококи 

ЛЕКЦИЯ № 23 – 2 часа 

СТРЕПТОКОКУС ПНЕВМОНИЕ. РОД НАЙСЕРИЯ – ВИД Н. ГОНОРЕЕ, ВИД Н. 

МЕНИНГИТИДИС 

1. S. pneumoniae 

2. Род Neisseria 

2.1. N. meningitides 

2.2. Заболявания 

2.3. N. gonorrhoeae 

2.4. Заболявания 

ЛЕКЦИЯ № 24 – 2 часа 

СЕМЕЙСТВО ЕНТЕРОБАКТЕРИАЦЕЕ. ВИД Е. КОЛИ 

1. Основни данни за семейство Enterobacteriaceae 

2. Класификация 

3. Е. коли 

4. Заболявания причинени от Е. коли 

5. Микробиологична диагностика на Е. коли 
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ЛЕКЦИЯ № 25 – 2 часа 

РОД КЛЕБСИЕЛА, РОД ЕНТЕРОБАКТЕР, РОД СЕРАЦИЯ. РОД ПРОТЕУС, РОД 

ПРОВИДЕНЦИЯ, РОД МОРГАНЕЛА 

1. Tribus Klebsiellae 

1.1. Klebsiella 

1.2. Enterobacter 

1.3. Serratia 

2. Tribus Proteae 

2.1. Proteus 

2.2. Providentia 

2.3. Morganella 

ЛЕКЦИЯ № 26 – 2 часа 

РОД ШИГЕЛА. РОД САЛМОНЕЛА 

1. Род Shigella 

1.1. Заболяване 

1.2. Микробиологична диагностика на шигелози 

2. Род Salmonella 

2.1. Класификация 

2.2. S. typhi 

2.3. S. paratyphi A, B, C 

3. Салмонели, причиняващи хранителни токсикоинфекции 

4. Микробиологична диагностика на салмонели 

ЛЕКЦИЯ № 27 – 2 часа 

РОД ЕРСИНИЯ. ВИД Е. ЕНТЕРОКОЛИТИКА, ВИД ЕРСИНИЯ ПЕСТИС 

1. Род Yersinia 

1.1. Y. Pestis 

1.2. Микробиологична диагностика на Y. рestis 

1.3. Y. еnterocolitica 

1.4. Микробиологична диагностика на Y. еnterocolitica 

ЛЕКЦИЯ № 28 – 2 часа 

РОД ВИБРИО. ВИД В. ХОЛЕРЕ 

1. Сем Vibrionaceae 

1.1. Род Vibrio -V. cholerae biotype cholerae, V. cholerae biotype eltor 

2. Микробиологична диагноза на холера 

ЛЕКЦИЯ № 29 – 2 часа 

РОД БРУЦЕЛА. РОД ЛИСТЕРИЯ. ГРУПА НА ГРАМ /-/ НЕФЕРМЕНТАТИВНИ 

МИКРООРГАНИЗМИ. Р. АERUGINOSA АCINETOBACTER 

1. Род Brucella. 

1.1. Класификация 

1.2. Патогенеза и заболяване 

1.3. Микробиологична диагностика 

2. Род Listeria 

2.1. Класификация 

2.2. Патогенеза и заболяване 

2.3. Микробиологична диагностика 
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3. P. aeruginosa. 

3.1. Микробиологична диагностика на P. Aeruginosa 

4. Acinetobacter. 

4.1. Микробиологична диагностика на Acinetobacter 

ЛЕКЦИЯ № 30 – 2 часа 

СЕМИНАР 

IІІ част 

ЛЕКЦИЯ № 31 – 2 часа 

РОД БОРДЕТЕЛА. РОД ХЕМОФИЛУС. РОД КАМПИЛОБАКТЕР, РОД ХЕЛИКОБАКТЕР 

1. Род Haemophilus 

1.1. H. influenzae 

1.2. Микробиологична диагноза на H. influenzae 

2. Род Бордетела 

2.1. Бордетела пертусис 

2.2. Патогенеза и заболяване 

2.3. Микробиологична диагностика 

3. Род Кампилобактер 

4. Род Хеликобактер 

5. Микробиологична диагностика на кампилобактер и хеликобактер 

ЛЕКЦИЯ № 32 – 2 часа 

РОД МИКОБАКТЕРИУМ. ВИД М. ТУБЕРКУЛОЗИС И НЕТУБЕРКУЛОЗНИ 

МИКОБАКТЕРИИ И М. ЛЕПРЕ. 

1. Сем Mycobacteriaceae. 

1.1. Род Mycobacterium - M. Tuberculosis, M. leprae. 

1.2. Микробиологична диагностика на туберкулозата. 

1.3. Микробиологична диагностика на лепрата. 

ЛЕКЦИЯ № 33 – 2 часа 

КОРИНЕБАКТЕРИИ 

1. Род Corynebacterium. 

1.1. C. diphtheriae. 

1.2. Микробиологична диагностика на дифтерия. 

2. Други коринеформени бактерии с голямо медицинско значение. 

2.1. Микробиологична диагностика на коринеформени бактерии. 

ЛЕКЦИЯ № 34 – 2 часа 

БОРЕЛИИ. ЛЕПТОСПИРИ. ПРИЧИНИТЕЛ НА ЛАЙМСКАТА БОЛЕСТ. РОД 

ЛЕГИОНЕЛА 
1. Род Leptospira – видове. 
Патогенни – L. interogans 
Сапрофитни – L. biflexa 

1.1. L. icterohaemorrhagica 
1.2. L. pomona и др. 
1.3. Микробиологична диагностика на лептоспири 

2. Род Borrelia. 



66 

 

2.1. B. recurrentis 
2.2. Микробиологична диагностика на B. recurrentis 
2.3. B. burgdorferi 

3. Род Legionella. 
3.1. L. pneumophila 

ЛЕКЦИЯ № 35 – 2 часа 

АНАЕРОБИ – ТЕТАНИЧЕН БАЦИЛ, ГАЗГАНГРЕННИ БАЦИЛИ, БОТУЛИНОВ БАЦИЛ 
Сем Bacillaceae 
Род Clostridium 
1. C. Tetani. 

1.1. Микробиологична диагностика на тетанус 
2. Причинители на газова гангрена. 

2.1. C. perfringens 
2.2. C. novyi 
2.3. C. septicum 
2.4. C. histolyticum 
2.5. Микробиологична диагностика на газовата гангрена 

3. Причинител на ботулизма. 
3.1. C. botulinum 

4. C. difficille. 

ЛЕКЦИЯ № 36 – 2 часа 

НЕСПОРООБРАЗУВАЩИ АНАЕРОБИ 

1. Род Bacteroides 

2. Род Fusobacterium 

3. Род Leptotrichia 

ЛЕКЦИЯ № 37 – 2 часа 

СЕМИНАР 

ЛЕКЦИЯ № 38 – 2 часа 

МИКОПЛАЗМИ. ХЛАМИДИИ 

Сем Mycoplasmataceae 

1. Род Mycoplasma. 

1.1. M. pneumoniae 

1.2. M. hominis 

1.3. M. genitalium 

1.4. U. urealyticum 

2. Заболявания, причинени от микоплазми. 

3. Микробиологична диагностика на микоплазмите. 

4. Семейство Chlamydiaceae. Род Chlamydia. Род Chlamydophila. 

4.1. Морфология 

4.2. Антигенна структура 

4.3. Заболявания 

4.4. Генитални хламидийни инфекции 

4.5. Микробиологична диагноза на хламидии 
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ЛЕКЦИЯ № 39 – 2 часа 

РОД ТРЕПОНЕМА. ВИД Т. ПАЛИДУМ 

Семейство Spirochaetaceae. 

1. Род Treponema. 

2. Патогенеза и заболяване, причинени от T. Pallidum. 

3. Микробиологична диагностика на сифилис. 

ЛЕКЦИЯ № 40 – 2 часа 

ГЪБИЧКИ – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. РОД КАНДИДА. ПРИЧИНИТЕЛИ НА 

АКТИНОМИКОЗА, ФИКОМИКОЗА И КРИПТОМИКОЗА 

1. Род Candida - C. albicans. 

2. Род Actinomyces - Вovis, A. Israeli. 

3. Род Aspergillus, Cryptococcus. 

4. Микробиологична диагностика на гъбички. 

ЛЕКЦИЯ № 41 – 2 часа 

РИКЕТСИИ – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. РИКЕТСИЯ ПРОВАЧЕКИ, РИКЕТСИЯ 

КОНОРИ, РИКЕТСИЯ БЪРНЕТИ 

Сем Rickettsiaceae 

1. Обща характеристика на рикетсиозите. 

2. Епидемичен петнист тиф – R. Prowazekii. 

3. Марсилска треска – R. Conorii. 

4. Coxiella burnetii. 

ЛЕКЦИЯ № 42 – 2 часа 

ВИРУСИ – СТРУКТУРА, КУЛТИВИРАНЕ ПАТОГЕННИ СВОЙСТВА. ТАКСОНОМИЯ 

1. Обща характеристика на вирусите. 

2. Таксономия. 

3. Култивиране. 

4. Унифицирана схема за разглеждане на вирусите, валидна за всяка лекция: 

4.1. Семейство, род, видове, серотипове; 

4.2. Кратка историческа справка за автори открили и проучили съответния вирус; 

4.3. Структура на вирусите – ДНК, РНК, структура, голи, облечени и пр.; 

4.4. Морфология на вируса – форма, големина; 

4.5. Биология на вируса, начин на култивиране; 

4.6. Антигенен строеж на вируса; 

4.7. Имунитет, специфична профилактика. 

5. Микробиологична диагностика на вируси. 

ЛЕКЦИЯ № 43 – 2 часа 

ПИКОРНА ВИРУСИ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. МОРФОЛОГИЯ, КЛАСИФИКАЦИЯ, 

КУЛТИВИРАНЕ, ВИРУСОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА, ИМУНОПРОФИЛАКТИКА, 

ИМУНОТЕРАПИЯ. ЕНТЕРОВИРУСИ. ПОЛИОВИРУСИ. КОКСАКИ ВИРУСИ, ECHO 

ВИРУСИ 

1. Род Enterovirus. 

1.1. Human polioviruses 1, 2, 3 

1.2. Human coxsackieviruses A, B 

1.3. Human ECHO viruses 

1.4. Human enteroviruses 68 - 71 
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ЛЕКЦИЯ № 44 – 2 часа 

ОРТОМИКСОВИРУСИ (ВИРУС НА ГРИПА). ПАРАМИКСОВИРУСИ /ВИРУС НА 

ПАРОТИТ/, ВИРУС НА МОРБИЛИ – ПАРАГРИП 

І. Семейство Orthomyxoviridae. 

 1. Род Influenzae virus – причинител на грипа. 

ІІ. Семейство Paramyxoviridae. 

 1. Родове Paramyxovirus, Morbillivirus, Pneumovirus. 

1.1. Virus parotitidis – причинител на паротита 

1.2. Morbilli virus morbillorum 

1.3. Парагрипни вируси 

1.4. RS вируси 

ЛЕКЦИЯ № 45 – 2 часа 

ХЕРПЕС ВИРУСИ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. ХЕРПЕС ЗОСТЕР. ХЕРПЕС 1, 

ХЕРПЕС 2. ИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА. ЦИТОМЕГАЛУВИРУС 

Семейство Herpesviridae 

 Подсем: Alpha herpes virinae 

  Herpes simplex virus 1, 2 

  Herpes virus – 3, Varicella herpetovirus 

 Подсем: Beta herpes virinae 

  Herpes virus 5 (Human cytomegalovirus) 

 Подсем: Gamma herpes virinae 

  Herpes virus 4 (Epstein-Barr herpes virus) 

IVчаст 

ЛЕКЦИЯ № 46 – 2 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИХАТЕЛНА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНА 

СИСТЕМА 

1. Микробиологично изследване на горен дихателен тракт. 

1.1. Вземане и транспортиране на микробиологичен материал от ГДТ и ухо 

1.2. Най-чести патогени – стафилококи, бета-хемолитични стрептококи, пневмококи, 

коринеформени бактерии, С. diphtheriae, кандиди 

1.3. Видове среди, на които се прави посявка и изолиране на чиста култура 

1.4. Идентификация на изолираните микроорганизми 

1.5. Антибиограма 

2. Микробиологично изследване на долен дихателен тракт. 

2.1. Вземане и транспортиране на микробиологичен материал от ДДТ 

2.2. Най-чести патогени – пневмококи, стафилококи, хемофили, M. tuberculosis, M. 

pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila 

2.3. Видове среди, на които се прави посявка и изолиране на чиста култура 

2.4. Идентификация на изолираните микроорганизми 

2.5. Антибиограма 

3. Микробиологично изследване на храносмилателна система. 

3.1. Вземане и транспортиране на микробиологичен материал от храносмилателен 

тракт 

3.2. Най-чести патогени – патогенно E. coli, Shigella, Salmonella, S. aureus, Vibrio cholerae 

3.3. Видове среди, на които се прави посявка и изолиране на чиста култура 
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3.4. Идентификация на изолираните микроорганизми 

3.5. Антибиограма 

ЛЕКЦИЯ № 47 – 2 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ И ЛИКВОР. МИКРОБИОЛО-

ГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ 

1. Микробиологично изследване на кръв 

1.1. Вземане и транспортиране за микробиологична диагноза на кръв 

1.2. Най-чести патогени, изолирани от кръв 

1.3. Най-чести патогени, изолирани от кръв при имунокомпрометирани пациенти 

1.4. Видове среди, на които се прави посявка и изолиране на микроорганизмите 

1.5. Идентификация на изолираните микроорганизми 

1.6. Антибиограма 

2. Микробиологично изследване на ликвор. 
2.1. Вземане и транспортиране за микробиологична диагноза на ликвор 
2.2. Най-чести патогени, изолирани от ликвор – N. meningitides, H. influenzae, S. 

pneumoniae, E. coli K1, Listeria, Monocytogenes, M. tuberculosis, Cryptococcus 
neoformans, вируси 

2.3. Видове среди, на които се прави посявка на ликвор 

2.4. Идентификация на изолираните микроорганизми 

2.5. Антибиограма 

3. Микробиологично изследване при вътреболнични инфекции 

3.1. Вземане и транспортиране на микробиологичен материал при ВБИ 

3.2. Преценка на вида материали, според ВБИ 

3.3. Най-чести патогени при ВБИ – MRSA, K. pneumoniae, P. aeruginosa, 

Acinetobacter spp., ентерококи, C. jeikeum, Serratia spp., патогенни E. сoli 

3.4. Видове среди, на които се правят посявки 

3.5. Идентификация на изолираните микроорганизми 

3.6. Антибиограма 

ЛЕКЦИЯ № 48 – 2 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТДЕЛИТЕЛНА, ПОЛОВА СИСТЕМА И 

РАНЕВ СЕКРЕТ 

1. Микробиологично изследване на отделителна система. 
 Вземане и транспортиране на микробиологичен материал от отделителна система 
 Най-чести патогени, изолирани от уретрален секрет и урина – от семейство 
Enterobacteriaceae, на първо место E. coli, Enterococci, бета-хемолитични стрептококи, 
C. urealyticum, Candida 
 Видове среди, на които се прави посявка и изолиране на чиста култура 
 Определяне степента на бактериурия 
 Идентификация на изолираните микроорганизми 
 Антибиограма 
2. Микробиологично изследване на полова система. 
 Вземане и транспортиране на микробиологичен материал от полова система 
 Най-чести патогени, изолирани от полова система – бета-хемолитични стрептококи, 
стафилококи, ентерококи, микроорганизми от семейство Enterobacteriaceae, Candida 
 Микроорганизми, причинители на полово-трансмисивни заболявания – сифилис, 
гонорея, херпес тип 2, ХИВ 
 Видове среди, на които се прави посявка и изолиране на чиста култура 
 Идентификация на изолираните микроорганизми 
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 Лабораторна диагностика за ХИВ 
 Антибиограма 
3. Микробиологично изследване на ранев секрет. 
 Вземане и транспортиране на микробиологичен материал от рани 
 Най-чести патогени, изолирани от раневи секрети 
 Видове среди, на които се прави посявка на раневи секрети 
 Идентификация на изолираните микроорганизми 
 Антибиограма 

ЛЕКЦИЯ № 49 – 2 часа 

САНИТАРНО МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДА 

1. Микрофлора на водата. 
1.1. Първична, собствена (аутохтонна) флора 
1.2. Вторична (алохтонна) флора – условно патогенни и типично патогенни 

микроорганизми 
2. Вземане, транспорт и обработка на проба вода от: 

2.1. Водопроводната мрежа 
2.2. Ръчна помпа 

2.3. Открити водоеми 
3. Методи за микробиологично изследване. 

3.1. Микробно число; метод на Кох 
3.2. Коли –титър (КТ) – титрационни методи - принцип; среда на Гинчев 

4. Норми по БДС за микробиологично число и коли- титър на водата. 

ЛЕКЦИЯ № 50 – 2 часа 

САНИТАРНО- МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЧВА И ВЪЗДУХ 

1. Санитарно- микробиологично изследване на почва 

1.1. Микрофлора на почвата 

1.2. Вземане и изследване на проби почва 

1.2.1. Микробно число на почвата 

1.2.2. Коли-титър на почвата 

1.2.3. Перфрингенс титър на почвата 

1.2.4. Доказване на протеи, салмонели, шигели, C. tetani, C. botulinum в почвата 

2. Санитарно- микробиологично изследване на въздух 

2.1. Въздухът като среда за микроорганизмите 

2.2. Методи за изследване на въздуха – качествено и количествено определяне на 

микробите във въздуха. 

2.3. Седиментационни методи – метод на Кох 

2.4. Аспирационни методи – метод на Кротов; метод на Дрексел – Дяконов 

2.5. Оценка на санитарното състояние на въздуха. 

ЛЕКЦИЯ № 51 – 2 часа 

ВИРУСИ НА ХЕПАТИТА 

1. Хепатитни вируси. 
1.1 Причинители на вирусни хепатити – HAV, HBV, HDV, HCV, HEV, HGV. 
1.2 Хепатитни вируси с фекално-орален механизъм на предаване – хепатит А и 

хепатит Е вируси – епидемиология. 
1.2.1 Вирусна морфология и репродукция 
1.2.2 Клинична картина, лабораторна диагноза 
1.2.3 Профилактика и терапия 
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1.3 Хепатитни вируси с предимно парентерален механизъм на предаване – хепатит 
В, Д и С вируси – епидемиология. 
1.3.1 Вирусна морфология и репродукция 
1.3.2 Клинична картина 
1.3.3 Лабораторна диагноза и серологичен профил при хепатит В 
1.3.4 Профилактика (хепатит В ваксина) 

ЛЕКЦИЯ № 52 – 2 часа 

РЕТРОВИРУСИ. ПРИЧИНИТЕЛ НА СПИН 

1. Семейство Retroviridae. 
1.1. Вируси на СПИН – HIV 
1.2. Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН) 
1.3. Исторически данни 
1.4. Структура и репродуктивен цикъл на HIV 
1.5. Епидемиология на СПИН 
1.6. Клинична картина 
1.7. Лабораторна диагноза 

2. Превенция. 

ЛЕКЦИЯ № 53 – 1 час 

СЕМИНАР 

V част 

ЛЕКЦИЯ № 54 – 2 часа 

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЛЯКО, МЛЕЧНИ 

ПРОДУКТ И МЕСО 

1. Микрофлора на мляко и млечни продукти 

2. Методи за микробиологично изследване 

2.1. Микробиологично число 

2.2. Коли- титър; среда на Кселер 

2.3. Доказване на: салмонели, патогенни стафилококи, ентерококи, дрожди и плесени, 

сулфитредуциращи клостридии, аеробни бацили, брой на протеолитични 

бактерии 

2.4. Редуктазна проба 

3. Микрофлора на месото 

4. Вземане на проби месо 

5. Микробиологично изследване на месото 

5.1. Микроскопско изследване – отпечатъков препарат 

5.2. Културeлно изследване 

5.3. Доказване на: стафилококи, стрептококи, чревни микроорганизми, B. anthracis, 

M. tuberculosis, Clostridium и др. 

6. Оценка на годността на месото. 

ЛЕКЦИЯ № 55 – 2 часа 

САНИТАРНО- МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РИБА, ЯЙЦА И КОНСЕРВИ 

1. Микрофлора на риба и рибни продукти. Методи за микробиологично изследване. 

2. Микрофлора на яйца и яйчни продукти и микробиологичният им анализ. 

3. Санитарномикробиологично изследване на консерви. 
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3.1. Микрофлора на консервите 

3.2. Микробиологично изследване на консерви 

3.3. Външен оглед на консервите 

3.4. Термостатиране на консервите – условия 

3.5. Изследване за херметичност на консерви 

3.6. Културeлно изследване на консервите 

4. Оценка на годността на консервите. 

ЛЕКЦИЯ № 56 – 2 часа 

СЕМИНАР 

ЛЕКЦИЯ № 57 – 2 часа 

ТОГА ВИРУСИ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. ПРИЧИНИТЕЛИ НА КЪРЛЕЖОВ 

ЕНЦЕФАЛИТ, ЖЪЛТА ТРЕСКА, ДЕНГА, ЯПОНСКИ ЕНЦЕФАЛИТ, РУБЕОЛА 

1. Семейство Togaviridae. 

1.1. Род Rubivirus – рубеола вирус. 

2. Семейство Flaviviridae – вирус на жълтата треска. 

3. Семейство Bunyaviridae – вирус на кримската хеморагична треска. 

ЛЕКЦИЯ № 58 – 2 часа 

РАБДО ВИРУСИ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. ВИРУС НА БЕСА 

1. Rabies virus. 

1.1. Морфология и структура 

1.2. Патогенеза и клинична картина 

1.3. Епидемиология и имунитет 

1.4. Микробиологична диагностика на беса 

ЛЕКЦИЯ № 59 – 2 часа 

ПОКСВИРУСИ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. ВИРУС НА ВАРИОЛАТА 

1. Семейство Poxviridae 

1.1. Обща характеристика 

1.2. Orthopoxоvirus variolae 

1.2.1. Патогенеза и клинична картина 

1.2.2. Имунитет 

1.2.3. Специфична профилактика 

ЛЕКЦИЯ № 60 – 2 часа 

РОТАВИРУСИ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. АДЕНОВИРУСИ 

1. Семейство Reoviridae. 

1.1. Род Rotavirus 

2. Семейство Adenoviridae. 

2.1. Морфология и структура 

2.2. Патогенеза и клинични форми 

2.3. Епидемиология 

2.4. Микробиологична диагностика на аденовируси 

ЛЕКЦИЯ № 61 – 1 час 

СЕМИНАР 

Проверка на придобитите знания от изнесения лекционен материал от разделите по 

клинична и санитарна микробиология. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

І семестър 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 3 часа 

УСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ И 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В НЕЯ 

Цел на упражнението: 

Запознаване със спецификата на микробиологичната работа и основните 

микробиологични материали. 

Демонстрация на: 

1. Устройството на микробиологична лаборатория и правилата за безопасност при 

работа с инфекциозен материал. 

2. Микробиологична апаратура, инструментариум и стъклария. 

3. Основни микробиологични манипулации и изисквания при работа с инфекциозен 

материал. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 3 часа 

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ МОРФОЛОГИЯТА НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ 

Цел на упражнението: 

Запознаване с устройството на микроскопа и правилата за работа с него. Овладяване 

техниката на приготвяне на свеж покривен препарат. 

Демонстрация на: 

1. Правила за работа със светлинен микроскоп. 

2. Приготвяне на свеж покривен препарат. 

Практически задачи: 

1. Микроскопиране с имерсионна система на готови оцветени препарати. 

2. Приготвяне на нативни препарати. 

 Свеж покривен препарат 

 Препарат висяща капка. 

3. Наблюдение подвижност на микроорганизми в нативни препарати приготвени от 

бактериална култура на почвени микроорганизми. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 3 часа 

ИЗУЧАВАНЕ МОРФОЛОГИЯТА НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ В ОЦВЕТЕНО 

СЪСТОЯНИЕ. ПРОСТИ МЕТОДИ НА ОЦВЕТЯВАНЕ – ЛЬОФЛЕР И ПФАЙФЕР. 

Цел на упражнението: 

Усвояване техниката на приготвяне на микроскопски препарат и оцветяване по 

методите на Льофлер и Пфайфер. 

Практически задачи: 

1. Приготвяне и оцветяване по метода на Льофлер на препарат от микроорганизми, 

култивирани в твърда хранителна среда. 

2. Приготвяне и оцветяване по метода на Пфайфер на препарат от микроорганизми, 

култивирани в течна хранителна среда. 

3. Диагностично приложение на простите оцветителни методи – микроскопия на 

гонококи в препарат от уретрален секрет, оцветени по Льофлер. 

4. Микроскопия на Helicobacter pylori в препарат от биопсичен материал от стомашна 

лигавица, оцветен по Пфайфер. 
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УПРАЖНЕНИЕ 4 – 3 часа 

СЛОЖНИ МЕТОДИ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ. ОЦВЕТЯВАНЕ 

ПО ГРАМ И НАЙСЕР 

Цел на упражнението: 

Усвояване техниката на приготвяне на микроскопски препарат и оцветяване по Грам и 

Найсер. 

Практически задачи: 

1. Оцветяване по метод на Грам и наблюдение на микроскопски препарат от смесена 

култура на Грам /+/ и Грам /-/ микроорганизми. 

2. Оцветяване по метод на Найсер (за метахроматични телца) на препарат от 

псевдодифтерийни бактерии и наблюдение на готов микроскопски препарат от 

дифтерийни бактерии по Найсер. 

3. Разпознаване на готов микроскопски препарат с дифтерийни бактерии. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 3 часа 

СЛОЖНИ МЕТОДИ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ 

Оцветяване по Цил-Нилсен (киселино-устойчиви бактерии). Оцветяване по Мьолер 

(спори). Оцветяване по Клет (капсули). 

Цел на упражнението: 

Усвояване техниката на приготвяне на микроскопски препарат и оцветяване по 

методите на Цил-Нилсен,  Мьолер и Клет. 

Демонстрация на: 

1. Приготвяне на натривка от спутум. 

2. Оцветяване по Цил – Нилсен. 

3. Готови микроскопски препарати оцветени по Цил-Нилсен, Мьолер и Клет. 

Практически задачи: 

1. Приготвяне на микроскопски препарат от храчка и оцветяване по метода на Цил-

Нилсен. 

2. Приготвяне на микроскопски препарат от спороносни бактерии (бацили) и 

оцветяване по метода на Мьолер. 

3. Микроскопиране на готов микроскопски препарат от спороносни бактерии с 

централни недеформиращи спори 

4. Откриване на туберкулозен бактерий в препарат от храчка, оцветен по Цил-Нилсен. 

5. Наблюдение на капсулирани пневмококи в препарат оцветен по Клет. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 3 часа 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ПАТОГЕННИ ФАКТОРИ НА БАКТЕРИИТЕ 

Цел на упражнението: 

Запознаване на студентите с патогенните фактори на бактериите, методите за 

откриването им и техниката за извършване и отчитане на антибиограми. 

Демонстрация на: 

1. Алфа- и бета-хемолиза на кръвен агар. 

2. Плазмокоагулазна проба. 

3. Плазмоаглутинация (clumping-test). 

4. Микроскопски препарати на пневмококи и антраксен бацил, оцветени по Клет за 

капсули. 

5. Екстракция на пигмента пиоцианин от култура на Pseudomonas aeruginosa. 

6. Колонии оцветени от каротиноидни пигменти на култура от стафилококи на кръвен 

агар. 
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Практически задачи: 

1. Извършване на плазмоаглутинация. 

2. Екстрахиране на пиоцианин с хлороформ от бульонна култура (МПБ). 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 3 часа 

ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ – ВИДОВЕ. ПРИГОТВЯНЕ И РАЗЛИВАНЕ НА 

ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ 

Цел на упражнението: 

Запознаване с различните видове хранителни среди според тяхната консистенция, 

състав и условия, които предоставят за развитието на микроорганизмите. 

Демонстрация на: 

1. Изходни продукти за приготвяне на хранителни среди. 

2. Хранителни среди според консистенцията им – течни и твърди хранителни среди 

(МПА, КА, МПБ и др.) 

3. Хранителни среди според техния състав и качества. 

 Основни – МПА, трипсинов бульон и др. 

 Специални – КА, гл. бульон 

 Елективни – среда на Льофлер и др. 

 Селективни – среда на Клауберг и др. 

 Диферинциращи – Ендо, Левин и др. 

 Синтетични и сухи хранителни среди. 

Практически задачи: 

1. Приготвяне и разливане на хранителни среди. 

2. Приготвяне на месопептонен агар. 

 Разливане в петри 

 Разливане на прав стълбец и на полегат агар 

3. Приготвяне и разливане на кръвен агар. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 3 часа 

КУЛТИВИРАНЕ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ. ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ. 

МЕТОДИ ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ В ЧИСТА КУЛТУРА. 

ВИДОВЕ КУЛТУРИ И КОЛОНИИ 

Цел на упражнението: Да усвоят техниката на посевките и методите за изолиране на 
микроорганизмите в чиста култура. Да могат да характеризират бактериален растеж на 
твърда и течна хранителна среда. 
Демонстрация на: 
1. Посевки на различни микроорганизми на течни и твърди хранителни среди – 
обикновен бульон, глюкозов бульон, обикновен агар, Левин агар, апохолат-цитрат агар, 
кръвен агар и др. 
2. Различни видове колонии. 
3. Техника на щриховата посявка на петри с обикновен агар. 
4. Приготвяне на посявка в полегат агар. 
5. Приготвяне на посявка в прав стълбец агар. 
Практически задачи: 
1. Щрихова посявка на S. epidermidis върху обикновен агар. 
2. Посявка върху полегат агар от колония S. epidermidis. 
3. Посявка в течна хранителна среда от патологичен материал (гной). 
4. Описание на щриховата посявка, приготвена от студентите в предишното 
упражнение. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 3 часа 

КУЛТИВИРАНЕ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ – АЕРОБНИ, АНАЕРОБНИ И 

МИКРОАЕРОФИЛНИ МИКРООРГАНИЗМИ 

Цел на упражнението: 
Запознаване с методите на култивиране на аеробни, анаеробни, и микроаерофилни 
микроорганизми. Устройство на термостат. 
Демонстрация на: 
1. Термостат. 
2. Растеж на облигатни аеробни и облигатни анаеробни микроорганизми в твърди и 
течни хранителни среди. 
Практически задачи: 
1. Посявка и култивиране на облигатни анаеробни микроорганизми. 
 По химични методи 
 По биологичния метод на Фьортнер. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 3 часа 

БИОХИМИЧНА АКТИВНОСТ НА БАКТЕРИИТЕ 

Цел на упражнението: 

Запознаване с методите за биохимична характеристика и идентификация на 

микроорганизмите. 

Демонстрация на: 

1. Проби за захаролитична активност: разграждане на захари с и без газообразуване; 

степен на киселинност с метил-рот реактив; проба на Фогес-Проскауер. 

2. Проби за протеолитична активност: образуване на индол в триптофанов бульон; 

образуване на сяроводород; уреазна активност и др. 

3. Дезаминиране и дакарбоксилиране на аминокиселините аргинин, лизин, орнитин. 

4. Оксидазна и каталазна активност. 

Практически задачи: 

1. Описание на щриховата посявка, приготвена от студентите в предишното 

упражнение. 

2. Доказване на индол с реактив на Ерлих. 

3. Степен на киселинност на бактериална култура с метил-рот реактив. 

4. Посявка на средата на Клиглер. 

5. Отчитане на готови къси пъстри редици от Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 3 часа 

УСТОЙЧИВОСТ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ. СТЕРИЛИЗАЦИЯ И МЕТОДИ ЗА 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИОННИ СРЕДСТВА 

Цел на упражнението: 

Запознаване с апаратите и методите за стерилизация и средствата за дезинфекция. 

Демонстрация на: 

1. Стерилизационните помещения в катедрата, апарат на Кох, автоклав и сух 

стерилизатор. 

2. Дезинфекционни разтвори. 

Практически задачи: 

Приготвяне на дезинфекционни разтвори. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 3 часа 

ПОДГОТОВКА НА СЪДОВЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

Цел на упражнението: 

Запознаване с метиди за стерилизация на лабораторни съдове и материали. 

Демонстрация на: 

1. Подготовка на материали, лабораторни съдове и прибори, подлежащи на 

стерилизация. 

2. Начин на опаковане на лабораторната посуда. 

Практически задачи: 

1. Опаковане на лабораторната посуда за стерилизация. 

 Пипети 

 Колби 

 Епруветки 

 Пеницилинови шишенца, тампони и др. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 3 часа 

КОНТРОЛ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯТА И СТЕРИЛИЗАЦИЯТА 

Цел на упражнението: 

Запознаване с основните методи на контрол на дезинфекцията и стерилизацията. 

Демонстрация на: 

1. Метод „отпечатъкови микробни култури” 

2. Метод „смив с тампон” 

3. Седиментационен метод за изследване на въздух в операционни зали. 

4. Хартиен химичен индикатор за контрол на стерилизация със суха и влажна топлина 

5. Биологични тестове за контрол на стерилизацията. 

6. Бензидинова проба. 

Практически задачи: 

1. Вземане на отпечатъкова проба и смив с тампон за оценка на бактериална 

контаминация. 

2. Извършване и интерпретация на бензидинова проба. Интерпретация на резултати от 

хартиени индикатори. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 3 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ IN VITRO ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА БАКТЕРИИТЕ КЪМ 

АНТИБИОТИЦИ (АНТИБИОГРАМА) 

Цел на упражнението: 

Да усвоят техниката за извършване на антибиограми и принципите на отчитането и 

интерпретацията им. 

Демонстрация на: 

1. Приготвяне и отчитане на антибиограма. 

Практически задачи: 

1. Приготвяне на антибиограма. 

2. Отчитане на готови антибиограми от различни видове микроби. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 3 часа 

СЕМИНАР 

Преценка на практическите умения на студентите, придобити през семестъра. 

Цел на упражнението: 

Да се затвърдят знанията и практическите сръчности на студентите. 
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ІІ семестър 

УПРАЖНЕНИЕ № 16 – 3 часа 

КЛЕТЪЧНИ ОСНОВИ НА ИМУННИЯ ОТГОВОР. АНТИГЕН-АНТИТЯЛО 

РЕАКЦИИ. РЕАКЦИЯ АГЛУТИНАЦИЯ. РЕАКЦИЯ ПРЕЦИПИТАЦИЯ. РЕАКЦИЯ 

НЕУТРАЛИЗАЦИЯ (ASLO) 

Цел на упражнението: 

Запознаване с морфологията на клетките, участващи в имунния отговор. Усвояване 

техниката за извършване на имунни диагностични реакции – аглутинация и 

преципитация, тяхното диагностично значение и интерпретация. 

Демонстрация на: 

1. Микроскопски прпарати на лимфоцити, левкоцити, бластни и плазматични клетки. 

2. Видове аглутинационни реакции – тип Грубер и тип Видал. 

3. Видове преципитационни реакции – ринг тест на Асколи, тест на Манчини, 

имунодифузия в агар. 

4. ASLO (AST). 

Практически задачи: 

1. Наблюдение и рисуване на клетки, участващи в имунния отговор. 

2. Извършване на пробна аглутинация тип Грубер, ринг-тест на Асколи. 

3. Отчитане на AST титри. 

УПРАЖНЕНИЕ № 17 – 3 часа 

АНТИГЕН-АНТИТЯЛО РЕАКЦИИ. БАКТЕРИОЛИЗА, ХЕМОЛИЗА, ЦИТОЛИЗА. 

РЕАКЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА КОМПЛЕМЕНТА. ИМУННИ РЕАКЦИИ С 

МАРКИРАНИ АНТИТЕЛА ИЛИ АНТИГЕНИ: ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТЕН МЕТОД 

(IFA), РАДИОИМУНЕН ТЕСТ (RIA), ИМУНОЕНЗИМЕН МЕТОД (ELISA). 

Цел на упражнението: 

Запознаване с техниката на имунните реакции РСК и принципите на маркираните 

имунни реакции, тяхната интерпретация и диагностично значение. 

Демонстрация на: 

1. Хемолиза. 

2. Комплементсвързваща реакция на Васерман. 

3. Апаратура за ELISA и изработена ELISA-плака. 

4. Имунофлуоресцентен микроскоп и имунофлуоресцентен тест за Chlamydia 

trachomatis в цервикален секрет. 

Практически задачи: 

1. Отчитане проба на Васерман. 

2. Отчитане на положителен и отрицателен ELISA тест. 

3. Отчитане на положителен и отрицателен имунофлуоресцентен тест. 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 3 часа 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛЕРГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ. БИОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ – 

ВАКСИНИ, СЕРУМИ 

Цел на упражнението: 

Запознаване с алергичните проби за диагностика на бърз и забавен тип 

свръхчувствителност. Биопродукти, използвани за специфична терапия и профилактика 

на заразните болести – серуми и ваксини. 
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Демонстрация на: 

1. Различни видове ваксини и задължителния имунизационен календар, използван в 

България. 

2. Антитоксични и антибактериални серуми. 

3. Алергична проба тип Манту на морско свинче. 

Практически задачи: 

1. Усвояване техниката на алергичната проба тип Манту – интрадермално инжектиране 

на алергени. 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 3 часа 

МЕТОДИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ. ОБЩА СХЕМА ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Цел на упражнението: 

Студентите да приложат усвоените знания в една последователна схема за 

микробиологична диагностика на инфекциозните заболявания. 

Демонстрации и практически задачи: 

1. Запознаване с най-общите правила за вземане и изпращане на патологични 

материали. 

2. Приготвяне на микроскопски препарат от патологичен материал. Оцветяване по 

Грам. Микроскопия. 

3. Разпознаване на чисти култури от микроорганизми върху различни хранителни 

среди. 

4. Тестове за идентификация – културелни; биохимични; определяне на патогенни. 

фактори; серотипизиране чрез пробна аглутинация тип Грубер. 

5. Отчитане на антибиограми. 

6. Микроскопия на готови микроскопски препарати. 

УПРАЖНЕНИЕ № 20 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА СТАФИЛОКОКОВИ И 

СТРЕПТОКОКОВИ ИНФЕКЦИИ 

Цел на упражнението: 

Запознаване с най-честите причинители на гнойни инфекции в организма на човека. 

Методи за микробиологична диагностика. 

Демонстрация на: 

1. Хранителни среди за култивиране на стафилококи и стрептококи – КА, гл.бульон, 

солен – млечен агар. 

2. Готови микроскопски препарати на стафилококи и стрептококи, оцветени по Грам. 

3. Демонстрация на културелните особености на стафилококи и стрептококи на 

различни хранителни среди и тестове за идентификацията им. 

Практически задачи: 

1. Посявка на материал (гной) на КА и тиогликолатен бульон. 

2. Разпознаване на култури стафилококи и стрептококи на кръвен агар. Отчитане на 

алфа и бета-хемолиза. Отчитане на бацитрацинов тест. 

3. Извършване на плазмоаглутинационна проба. Отчитане на тест за коагулаза. 

4. Извършване на каталазен тест за междуродова идентификация. 

5. Извършване на САМР –тест за β-хемолитични стгрептококи. 

6. Отчитане антибиограми на стафилококи, бетахемолитични и зеленеещи стрептококи 

7. Отчитане на антистрептолизинова реакция. 

8. MRSA screen agar – интерпретация. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ 

STREPTOCOCCUS РNEUMONIAE, EUTEROCOCCUS, N. МENINGITIDI, N. 

GONORRHOEAE 

Цел на упражнението: 

Запознаване с микробиологичната диагноза на пневмококи, ентерококи и найсерии. 

Демонстрация на: 

1. Готови микроскопски препарати: 

а/ Пневмококи, оцветени по Клет за капсули. 

б/ Тушов препарат по Бури от ликвор на болен от пневмококов менингит. 

в/ От ликвор с Neisseria meningitidis, оцветен с метиленово синьо и по Грам. 

г/ Културелни особености на пневмококи на кръвен агар и глюкозов бульон. 

д/ Методи за микроаерофилно култивиране и култури на Neisseria meningitides. 

е/ тест с метиленово синьо в мляко и ескулинов тест за Enterococcus 

Практически задачи: 
1. Залагане на оптохинов и инулинов тест за пневмококи. 
2. Отчитане на положителен и отрицателен оптохинов тест на алфа-хемолитични 
микроорганизми. 
3. Отчитане на положителен и отрицателен инулинов тест на алфа-хемолитични 
микроорганизми. 
4. Извършване на тест с метиленово синьо в мляко за α-хемолитични микроргнизми 
5. Отчитане на положителен и отрицтелен ескулинов тест. 
6. Отчитане на положителен и отрицтелен тест на метиленово синьо в мляко и 
завършване на теста. 
7. Диференциална диагноза между зеленеещи стрептококи и пневмококи. 
8. Приготвяне на препарат от уретрален секрет и оцветяване с метиленово синьо за N. 
gonorrhoeae. 
9. Извършване на оксидазен тест. 

УПРАЖНЕНИЕ № 22 – 3 часа 

СЕМИНАР 

Рекапитулация на практическите упражнения от № 16 до № 21. 

Цел на упражнението: 

Затвръждаване на знанията и преценка на придобитите практически умения на студентите. 

Семинарен тест: род Staphylococcusq, род Streptococcus, род Streptococcus pneumoniae, род 

Enterococcus – S. faecalis и faecium, род Neisseria, Gitidis, N. gonorrhoeae. 

УПРАЖНЕНИЕ № 23 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА 

СЕМЕЙСТВО ЕNTEROBACTERIACEAE. ВИД Е. COLI. 

Цел на упражнението: 
Запознаване със схемата за бактериологично изследване на материали при заболявания, 
причинени от представители на сем. Enterobacteriaceae. 
Демонстрация на: 
1. Микроскопски препарат на Грам-отрицателни микроорганизми. 
2. Селективни и диференциращи среди за чревни бактерии - Левин, дезоксихолат-
цитрат. агар с посевки на лактоза-положителни и лактоза-отрицателни бактерии. 
3. Биохимични тестове за идентификация (пъстри редици). 
4. Серотипизиране чрез аглутиниращи серуми. 
 



81 

 

Практически задачи: 
1. Приготвяне на микроскопски препарат от култура на E. coli и оцветяване по Грам. 
2. Посявка на материал (урина), на диферинциращи хранителни среди – Ендо – Левин. 
3. Накапване на пъстри редици за доказване на индол-образуване, степен на 
киселинност (MR), Фогес-Проскауер тест и др. 
4. Извършване на пробна аглутинация тип Грубер. 
5. Извършване на степенна аглутинация с жива и варена култура и отчитане на 
положителна степенна аглутинация. 

УПРАЖНЕНИЕ № 24 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА НА УСЛОВНО – ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ 

МИКРООРГАНИЗМИ – KES ГРУПА (KLEBSIELLА-ENTEROBACTER-SERRATIA) 

Цел на упражнението: 

Запознаване с микробиологичната диагностика на условно-патогенни микроорганизми 

- KЕS група. 

Демонстрация на: 

1. Културелни особености на Klebsiellа. 

2. Биохимични особености на Klebsiellа – степен на киселинност: тест с метилрот 

(МR), реакция на Фогес – Проскауер. 

Практически задачи: 

1. Посявка на урина на агар на Левин, агар на Мак Конки. 

2. Извършване на тест с метил рот (МR) и реакция на Фогес –Проскауер (VP) и 

отчитане на положителен и отрицателен резултат. 

3. Биохимично разграничаване на Klebsiella oxytoca от Klebsiella pulumoniae. 

УПРАЖНЕНИЕ № 25 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА НА УСЛОВНО – ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ 

МИКРООРГАНИЗМИ – РROTEUS-РROVIDENTIA-МORGANELLА 

Цел на упражнението: 

Запознаване с микробиологичната диагностика на условно-патогенни микроорганизми 

- Proteus-Рrovidentia-Мorganellа. 

Демонстрация на: 

1. Културелни особености на Proteus. 

2. Биохимични особености на Proteus-Рrovidentia-Мorganellа – дезаминиране на 

фенилаланина – фенилаланин агар. 

Практически задачи: 

1. Посявка на урина на агар на Левин (Levine), агар на Мак Конки (Mac Conkey). 

2. Извършване на тест за дезаминиране на фенилаланина (посявка на FAD) и отчитане 

на положителна реакция след накапване на FeCl 3. 

3. Биохимично отдиференциране на Proteus vulgaris от Proteus mirabilis. 

УПРАЖНЕНИЕ № 26 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РОД SHIGELLA, 

ПРИЧИНИТЕЛИ НА БАКТЕРИАЛНА ДИЗИНТЕРИЯ 

Цел на упражнението: 

Запознаване със схемата за бактериологично изследване на фекалии при заболявания, 

причинени от род Shigellа. 

Демонстрация на: 

1. Материали за изследване. 
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2. Консервант на Tиге. 

3. Микроскопски препарат на Грам-отрицателни микроорганизми. 

4. Селективни и диференциращи среди за чревни бактерии - Левин, дезоксихолат-

цитрат агар с посевки на лактоза-отрицателни бактерии - Shigellа. 

5. Биохимични тестове за идентификация на род Shigellа и видовете в него. 

6. Аглутиниращи серуми за серотипизиране на представителите от род Shigellа. 

Практически задачи: 

1. Посявка на материал (фецес) върху твърди хрнителни среди – селективна (АЦА, 

дезоксихолат- цитрат агар) и диференцираща (Леви, Мак Конки). 

2. Отчитане на лактозоотрицателни колонии от посевки на Levine –агар и дезоксихолат- 

цитрат агар. 

3. Отчитане биохимичните промени на средата на Kligler и пъстри редици на  S. flexneri 

и S. sonnei. 

4. Пробна аглутинация от полегат агар на чиста култура на S. flexueri за определяне 

серотипът с помощта на типово - и групово специфични серуми. 

УПРАЖНЕНИЕ № 27 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РОД 

SALMONELLA, ПРИЧИНИТЕЛИ НА САЛМОНЕЛОЗИ И ТИФО-ПАРАТИФНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Цел на упражнението: 

Запознаване със схемата за бактериологично изследване на материали взети при 

заболявания, причинени от представители на род Salmonella. 

Демонстрация на: 

1. Селективни и диференциращи среди за чревни бактерии – Левин, дезоксихолат – 

цитрат агар с посевки на лактоза – отрицателни бактерии. 

2. Селенитов бульон, среда на Кауфман. 

3. Пъстри редици на различни представители на род Salmonella. 

4. Биопродукти за специфична профилактика. 

Практически задачи: 

1. Посявка на материал на тифо-паратифните заболявания – фецес на диференцираща 

среда. 

2. Отчитане на биохимични тестове за идентификация на представители на род 

Salmonella. 

3. Определяне на серовара на изолирани салмонелни бактерии чрез реакция 

аглутинация – тип Грубер със салмонелни О – и Н – антисеруми. 

УПРАЖНЕНИЕ № 28 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА НА ОСОБЕНО ОПАСНИТЕ ИНФЕКЦИИ ЧУМА 

И ХОЛЕРА 

Цел на упражението: 

Запознаване с микробиологичната диагностика на чума и холера и съответните 

биопродукти за специфична профилактика и терапия. 

Демонстрация на: 

1. Готови микроскопски препарати – на Vibrio cholerae, оцветени по Грам и по 

Пфайфер. 

2. Готов микроскопски препарат на Yersinia pestis оцветен по Грам. 

3. Свеж покривен препарат за наблюдение на подвижнност на вибриони. 

4. Хранителни среди и биохимични тестове за идентификация на холерен вибрион 



83 

 

5. Биопродукти за профилактика на чума и холера. 

Практически задачи: 

1. Приготвяне на препарат от фецес и оцветяване по Пфайфер за холерни вибриони. 

2. Приготвяне на препарат за подвижност – свеж покривен препарат. 

3. Посявка на материал на алкална пептонна вода, алкален агар и TCBS – агар (среда за 

Vibrio). 

4. Приготвяне на натривки от секрет от кожни язви и оцветяване по Грам, Льофлер и 

по Клет. 

5. Запознаване с биопродукти за специфична профилактика и терапия на холера и чума. 

УПРАЖНЕНИЕ № 29 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА НА ИНФЕКЦИИ ПРИЧИНЕНИ ОТ РОД 

BRUCELLA, РОД LISTERIA, РОД PSEUDOMONAS 

Цел на упражнението: 

Запознаване с методите на микробиологичната диагностика на род Brucella, род 

Listeria, род Pseudomonas. 

Демонстрации на: 

1. Аглутинация на Райт при бруцелоза. 

2. Реакция аглутинация тип Видал за диагностика на Listeria. 

3. Пигмента пиоцианин в бактериални култури от Ps. аeruginosa на МПА и МПБ. 

4. КА с пълна β-хемолиза на Ps. аeruginosa. 

Практически задачи: 

1. Запознаване с аглутинационните реакции на Райт (Wright) и Хъдълсон (Huddlesson) 

за серологично изследване на кръвен серум при бруцелоза. 

2. Оцветяване на препарат от ликвор по метода на Грам за листерии. 

3. Извършване и отчитане на оксидазен тест за Ps. аeruginosa. 

4. Залагане и отчитане на положителен тест за оксидация и ферментация (среда на Хю – 

Лайфсон) за грам – отрицателни неферментативни микроорганизми. 

5. Екстракция на пигмента пиоцианин с хлороформ от МПБ. 

УПРАЖНЕНИЕ № 30 – 3 часа 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ, 

ПРИДОБИТИ ПРЕЗ ДВАТА СЕМЕСТЪРА И ПОДГОТОВКА ЗА ПРАКТИЧЕСКИ 

ИЗПИТ 

ІІІ семестър 

УПРАЖНЕНИЕ № 31 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА HAEMOPHILUS INFLUENZAE И 

BORDETELLA PERTUSSIS 

Цел на упражнението: 

Да се запознаят студентите с диагностиката на Haemophilus influenzae и Bordetella 

pertussis. 

Демонстрация на: 

1. Готов микроскопски препарат от ликвор с Haemophilus influenzae, оцветен по Грам. 

2. Културелни особености на Haemophilus influenzae на шоколадов агар, среда на 

Левинтал и кръвен агар – феномен на дойката. 

3. Растеж на Bordetella pertussis на средата на Борде – Жангу. 
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Практически задачи: 

1. Приготвяне на микроскопски препарат от ликвор и оцветяване по Грам. 

2. Наблюдение на готови микроскопски препарати с Haemophilus influenzae и Bordetella 

pertussis, оцветени по Грам. 

3. Отчитане на феномена на сателитен растеж, (феномен на Дойката) при Haemophilus 

influenzae. 

4. Запознаване с биопродукти за специфична профилактика на коклюша - ваксина ДТК. 

УПРАЖНЕНИЕ № 32 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИИ ПРИЧИНЕНИ ОТ 

CAMPYLOBACTER И HELICOBACTER 

Цел на упражнението: 

Студентите да се запознаят с микробиологичната диагностика на представители от род 

Campylobacter и род Helicobacter. 

Демонстрация на: 

1. Хранителни среди за култивиране на Campylobacter и Helicobacter. 

2. Условия за култивиране на Campylobacter и Helicobacter. 

3. Микроскопски препарат на H. pylori. 

Практически задачи: 

1. Извършване и отчитане на положителен каталазен и оксидазен тест. 

2. Залагане и отчитане на положителен тест за уреаза. 

3. Наблюдаване и рисуване на H. pylori  от микроскопски препарат. 

4. Съвреминни методи за доказване на H. pylori – търсене на антиген във фекалии, 

изследване на кръв за антитела с ELISA. 

УПРАЖНЕНИЕ № 33 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ТУБЕРКУОЛОЗА И ЛЕПРА 

Цел на упражнението: 

Да се запознаят студентите с диагностиката на Mycobacterium tuberculosis, биопродукти 

за имунопрофилактика и начина на получаване и микробиологично изследване на 

храчка. 

Демонстрация на: 

1. Микроскопски препарат на Mycobacterium tuberculosis изготвен от храчка и оцветен 

по метода на Цил – Нилсен. 

2. Хранителни среди за култивиране на Mycobacterium tuberculosis – среди на 

Льовенщайн – Йенсен, Петраняни, Сотон. 

3. Растеж на Mycobacterium tuberculosis на средата на Льовенщайн – Йенсен. 

4. BCG ваксина, PPD. 

Практически задачи: 

1. Приготвяне на натривка от спутум и оцветяване по Цил – Нилсен за откриване на 

Mycobacterium tuberculosis. 

2. Наблюдение и рисуване на Mycobacterium tuberculosis от препарат оцветен по метода 

Цил – Нилсен. 

3. Запознаване с КАП (кожно- алергична проба) – Mantoux. Принципи на извършване, 

отчитане и интерпретация на туберкулинов тест. 

4. Разглеждане на BCG ваксина за специфична профилактика и PPD (пречистен 

протеинов дериват) за алергична диагностика на туберкулозата. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 34 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ДИФТЕРИЯ 

Цел на упражнението: 

Да се запознаят студентите с микробиологичната диагностика на дифтерия и 

биопродуктите за специфична профилактика и лечение. 

Демонстрация на: 

1. Готов микроскопски препарат с C. diphteriae оцветен по Найсер. 

2. Културелни особености на дифтерийните бактерии на средите на Льофлер и 

Клауберг. 

Практически задачи: 

1. Приготвяне на препарат от псевдодифтерийни бактерии и оцветяване по Найсер. 

2. Наблюдение и рисуване на дифтерийни бактерии от препарати оцветени по Грам и 

по Найсер. 

3. Запознаване с биопродукти за специфична профилактика (ваксина ДТК и ДТ) и 

специфична терапия на дифтерията (противодифтериен серум). 

УПРАЖНЕНИЕ № 35 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ЛЕГИОНЕЛОЗИТЕ (РОД LEGIONELLA), 

БОРЕЛИОЗИТЕ (РОД BORRELIA) И ЛЕПТОСПИРОЗИТЕ (РОД LEPTOSPIRA) 

Цел на упражнението: 

Да се запознаят студентите с микробиологичната диагностика на легионелозите (род 

Legionella), борелиозите (род Borrelia) и лептоспирозите (род Leptospira). 

Демонстрация на: 

1. Микроскопски препарат на Legionella pneumophila оцветен по Грам. 

2. Демонстрация на лептоспири на свеж покривен препарат. 

Практически задачи: 

1. Грамово оцветяване на препарат от плеврален пунктат и търсене на грам 

отрицателни пръчици (Legionella pneumophila). 

2. Наблюдение и рисуване на лептоспири 

3. Запознаване със серологичната диагностика на: 

3.1. Borrelia recurrentis (реакция агломерация) 

3.2. Leptospira (РСК, латекс аглутинация, ELISA) 

3.3. Legionella pneumophila (ELISA, микроаглутинационен тест). 

УПРАЖНЕНИЕ № 36 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА НА АНТРАКС 

Цел на упражнението: 

Запознаване с правилата на микробиологичното диагностика на ООИ. Запознаване с 

микробиологичното диагностика на антракс и съответните биопродукти за специфична 

профилактика и терапия. 

Демонстрация на: 
1. Микроскопски препарат на Bacillus anthracis оцветени по Грам и Клет – „бамбукови 
пръчки”. 
2. Преципитационна проба на Асколи за откриване на антраксен антиген. 
Практически задачи: 
1. Микроскопия и рисуване на препарат на Bacillus anthracis. 
2. Извършване на преципитационна проба на Асколи за откриване на антраксен 
антиген. 
3. Запознаване с биопродукти за специфична профилактика на антракса – СТИ – 
ваксина, ваксина от протективен антиген. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 37 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА НА АНАЕРОБНИТЕ КЛОСТРИДИЙНИ 

ИНФЕКЦИИ- ТЕТАНУС, ГАЗОВА ГАНГРЕНА, БОТУЛИЗЪМ 

Цел на упражнението: 

Запознаване с микробиологичното диагностика на тетанус, газова гангрена, бутилизъм 

и биопродуктите за специфична профилактика и терапия. 

Демонстрация на: 

1. Готови микроскопски препарати на C. perfringens и C. tetani, оцветени по Грам 

2. Хранителни среди за култивиране на анаероби – Кит - Тароци, тиогликолатен 

бульон, агар на Цайслер и Уилсън – Блер. 

3. Културелни особености на газ гангренните причинители, титаничния и ботулиновия 

бацил. 

4. Диапозитиви онагледяващи титаничен гърч на бели мишки. 

Практически задачи: 

1. Приготвяне на микроскопски препарати от раневи секрет съдържащ клостридии и 

оцветяване по Грам и по Мьолер за спори. 

2. Наблюдение на готови микроскопски препарати на клостридии. 

3. Запознаване с биопродукти за специфична профилактика и терапия на тетанус, 

газова гангрена, бутилизъм. 

УПРАЖНЕНИЕ № 38 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА НА АНАЕРОБНИ НЕСПОРООБРАЗУВАЩИ 

БАКТЕРИИ 

Цел на упражнението: 

Запознаване с общата методика на микробиологичната диагностика на 

неспорообразуващите анаероби. 

Демонстрация на: 

1. Готови микроскопски препарати на анаеробни Грам – положителни бактерии 

(Propionibacterium). 

2. Готови микроскопски препарати на анаеробни Грам – отрицателни бактерии 

(Fusobacterium и Leptotrichia). 

3. Хранителни среди за култивиране на анаероби – среда на Цайслер, Шедлер и др. 

4. Методи за анаеробно култивиране. 

5. Тестове за биохимична идентификация. 

Практически задачи: 

1. Приготвяне на микроскопски препарат от пунктат и оцветяване по Грам. 

2. Наблюдение и рисуване на B. fragilis. 

3. Наблюдение и рисуване на Fusobacterium. 

УПРАЖНЕНИЕ № 39 – 3 часа 

СЕМИНАР 

Рекапитулация на материала от практическите упражнения от № 31 до № 38 включително. 

Цел на упражнението: 

Да се затвърдят знанията и практическите сръчности на студентите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 40 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ 

ХЛАМИДИИ И МИКОПЛАЗМИ 

Цел на упражнението: 
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Запознаване с морфологията и биологията на хламидии и микоплазми и методите на 

тяхното диагностициране. 

Демонстрация на: 

1. Схема на жизнения цикъл на хламидиите. 

2. Готови микроскопски препарати на хламидии оцветени по Гимза, Райзс. 

3. Културелна характеристика на микоплазми на течни и твърди хранителни среди. 

Практически задачи: 

1. Наблюдение и рисуване на хламидии. 

2. Запознаване със серологичното изследване на хламидии и микоплазми и отчитане на 

серологични тестове (РСК, ELISA). 

УПРАЖНЕНИЕ № 41 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА СИФИЛИС 

Цел на упражнението: 

Запознаване с морфологията и биологията на Treponema pallidum и методите на 

микробиологичната диагностика на сифилиса. 

Демонстрация на: 

1. Готов микроскопски препарат от Treponema pallidum оцветен по Романовски – 

Гимза. 

2. Свеж покривен препарат за наблюдение в тъмно зрително поле, приготвен от 

непатогенни трепонеми. 

Практически задачи: 

1. Извършавне на РСК. 

2. Отчитане на положителни и отрицателни проби на Васерман (Wassermann). 

3. Запознаване с VDRL – флокулационен тест на референтната лаборатория за 

венерически заболявания и RPR – бърз плазмен реагинов тест. 

УПРАЖНЕНИЕ № 42 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА КАНДИДОЗАТА 

Цел на упражнението: 

Запознаване с морфологията и биологията на Candida albicans и нейното 

микробиологично диагностициране. 

Демонстрация на: 

1. Хранителни среди за култивиране на Candida albicans: Сабуро агар; CHROM agar 

Candida за диференциране на гъбите според пигмента; оризов агар и Corn meal agar за 

установяване на хламидоспори. 

2. Готов микроскопски препарат на Candida albicans. 

3. Бактериални култури на Candida albicans върху Сабуро агар. 

4. Хламидоспори на Candida albicans на оризов агар. 

Тест за филаментация. 

Практически задачи: 

1. Посявка на материал – влагалищен секрет на Сабуро агар. 

2. Описание на растежа на Candida albicans върху Сабуро агар – вид и консистенция на 

колониите, мирис на „квас” на бактериалната култура. 

3. Приготвяне на микроскопски препарат от Candida albicans и оцветяване по Грам. 

4. Наблюдение и рисуване на Candida albicans от препарат оцветен с метиленово синьо. 

5. Посявка на оризов агар за хламидоспори 

6. Наблюдение и рисуване на хламидоспори 



88 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 43 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИЧИНЕНИ ОТ 

ВИРУСИ И РИКЕТСИИ – МИКРОСКОПСКИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И 

МЕТОДИ ЗА ИЗОЛИРАНЕ И КУЛТИВИРАНЕ 

Цел на упражнението: 

Запознаване с методите на микробиологичната диагностика на вирусните и 

рикетсиозните инфекции. 

Демонстрация на: 

1. Диапозитиви с кокоши ембриони. 

2. Клетъчни култури – нормални и с цитопатичен ефект. 

Практически задачи: 

1. Наблюдение и рисуване на кокоши ембриони. 

2. Наблюдение и означаване на начините на инокулирането на материала в кокоши 

ембриони. 

3. Наблюдение и рисуване на клетъчни култури – нормални и с цитопатичен ефект. 

УПРАЖНЕНИЕ № 44 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИЧИНЕНИ ОТ 

ВИРУСИ И РИКЕТСИИ – СЕРОЛОГИЧНИ МЕТОДИ 

Цел на упражнението: 

Запознаване със серологичните методите за изследване на вирусни и рикетсийни 

заболявания 

Демонстрация на: 

1. Феномен на Хърст и реакция на Хърст (РЗХА). 

2. ELISA апаратура 

3. ELISA проби за диагностициране на вирусни маркери – ELISA плаки с позитивни и 

негативни проби на HBsAg. 

Практически задачи: 

1. Отчитане на РСК. 

2. Отчитане на РЗХА. 

3. Отчитане на ELISA проби. 

УПРАЖНЕНИЕ № 45 – 3 часа 

СЕМИНАР 

Цел на упражнението: 

Рекапитулация на практическите умения на студентите получени през семестъра и 

оценка на придобитите знания и умения. 

ІV семестър 

УПРАЖНЕНИЕ № 46 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ ДИХАТЕЛНА 

СИСТЕМА 

Цел на упражнението: 

Запознаване с начините на вземане на материали за изследване от дихателна система и 

микробиологичното им изследване. 
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Демонстрация на: 

1. Хранителни среди използвани за посявка на материали от дихателна система – 

Кръвен агар, глюкозов бульон, Ендо агар, MRSA screen agar и др. 

2. Готови микроскопски препарати на стафилококи, стрептококи, пневмококи и др. 

3. Култури на стафилококи, стрептококи, пневмококи. 

Практически задачи: 

1. Вземане и посявка на гърлен секрет на КА и гльокозов бульон. 

2. Приготвяне на препарат от гърлен секрет и оцветявяне по Грам. 

3. Приготвяне на натривка от спутум и оцветяване по Цил – Нилсен. 

4. Определяне на MRSA  и МSSA щамове върху MRSA screen agar 

УПРАЖНЕНИЕ № 47 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ 

ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА (ФЕЦЕС), ЖЛЪЧКА И ДР. 

Цел на упражнението: 

Запознаване със схемата за бактериологично изследване на фекалии при заболявания, 

причинени от представители на сем. Enterobacteriaceae (патогенни E. coli, Shigella, 

Salmonella). Запознаване с микробиологичната диагностика на хранителни отравяния от 

бактериални агенти. 

Демонстрация на: 

1. Микроскопски препарат на Грам-отрицателни микроорганизми. 

2. Селективни и диференциращи среди за чревни бактерии - Левин, дезоксихолат-

цитрат агар с посевки на лактоза-положителни и лактоза-отрицателни бактерии; кръвен 

агар със S. aureus; среди за клостридии. 

3. Биохимични тестове за идентификация (пъстри редици). 

4. Серотипизиране чрез аглутиниращи серуми. 

Практически задачи: 

1. Приготвяне на микроскопски препарат от култура на E. coli и оцветяване по Грам. 

2. Закапване на пъстри редици за доказване на индол-образуване, степен на 

киселинност (MR), Фогес-Проскауер тест и др. 

3. Извършване на пробна аглутинация тип Грубер. 

4. Посявка на фецес на диференцираща среда. 

5. Посявка на жлъчка на КА и Мак Конки. 

УПРАЖНЕНИЕ № 48 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВОНОСНА СИСТЕМА – 

ХЕМОКУЛТУРА. ПРИЧИНИТЕЛИ НА СЕПТИЧНИ СЪСТОЯНИЯ: БЕЗУСЛОВНО 

ПАТОГЕННИ (SALMONELLA TYPHI, BRUCELLA, BORELLIA) И УСЛОВНО 

ПАТОГЕННИ. ПРОБЛЕМНИ МИКРООРГАНИЗМИ, ПРИЧИНЯВАЩИ ВЪТРЕ-

БОЛНИЧНИ И ЯТРОГЕННИ ИНФЕКЦИИ (PSEUDOMONAS, ENTEROCOCCUS, 

MRSA, C. DIFFICILE). 

Цел на упражнението: 

Запознаване с причинителите на бактериемия и сепсис и методите за микробиологично 

изследване на кръв. 

Демонстрация на: 

1. Среди за хемокултури – соево-казеинов бульон, тиогликолатен бульон и др. 

2. Посевки на салмонели и протеус върху Левин агар, дезоксихолат-цитрат агар и 

селенитов бульон. 

3. Пъстри редици на Салмонела тифи и Протеус мирабилис. 



90 

 

4. Хранителни среди за бруцели. 

5. Препарати на салмонели и бруцели по Грам. 

6. Посевки на стрептококи и стафилококи на кръвен агар и тестове за идентификацията 

им. 

7.Аналитичен Видал при коремен тиф и аглутинация на Райт при бруцелоза. 

Практически задачи: 

1. Характеризиране растежа на салмонели и протеус върху диференциращи среди. 

2. Отчитане пъстри редици на Салмонела тифи и Протеус мирабилис. 

3. Отчитане антибиограми на Pseudomonas. 

4. Определяне на ESBL (+) E. coli. 

5. Определяне на MRSA и MSSA щамове върху MRSA screen agar. 

6. Отчитане антибиограма на ванкомицин резистентен ентерокок. 

7. Определяне титрите на проби на Видал и Райт. 

УПРАЖНЕНИЕ № 49 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦНС. МИКРОБИОЛОГИЧНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОРИ И ПУНКТАТИ. МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА 

НА ЕПИДЕМИЧЕН И ХЕМОФИЛЕН МЕНИНГИТ. ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

НА БАКТЕРИАЛНИТЕ МЕНИНГИТИ. 

Цел на упражнението: 

Запознаване с правилата на вземане на материали от ЦНС и усвояване на 

диференциалната микроскопска диагноза на бактериалните менингити. 

Демонстрация на: 

1. Готови микроскопски препарати от ликвор с Neisseria meningitidis, оцветен с 

метиленово синьо и по Грам, H. influenzae, оцветен по Грам и други микроорганизми, 

причиняващи бактериални менингити. 

2. Културелни особености на H. influenzae на шоколадов агар, среда на Левинтал и 

кръвен агар – феномен на дойката. 

3. Методи за микроанаерофилно култивиране и култури на Neisseria meningitidis на агар 

на Левинтал и кръвен агар. 

4. Културелни особености на пневмококи, стафилококи, стрептококи и туберкулозни 

бактерии. 

5. Латекс-аглутинационни тестове за откриване на микробни антигени в ликвора на 

болни. 

Практически задачи: 

1. Приготвяне на микроскопски препарат от ликвор и оцветяване по Грам. 

2. Наблюдение на готови микроскопски препарати с Neisseria meningitidis и H. influenzae 

3. Отчитане феномена на сателитен растеж (феномен на дойката) при H. influenzae. 

УПРАЖНЕНИЕ № 50 – 3 часа 

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛНИЧНА СРЕДА. 

САНИТАРНО-ПОКАЗАТЕЛНИ МИКРООРГАНИЗМИ – E. COLI, ENTEROCOCCUS, 

C. PERFRINGENS, STAPHYLOCOCCUS, STREPTOCOCCUS. 

Цел на упражнението: 

Усвояване критериите за определяне на микроорганизми като вътреболнични агенти и 

контрола на дезинфекция и стерилизация. 

Демонстрация на: 

1. Метод „отпечатъкови микробни култури” 

2. Седиментационен метод за изследване на въздух в операционни зали. 
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3. Метод „смив с тампон” 

4. Хартиен химичен индикатор за контрол на стерилизация със суха и влажна топлина 

5. Биологични тестове за контрол на стерилизацията. 

6. Бензидинова проба. 

Практически задачи: 

1. Вземане на отпечатъкова проба и смив с тампон за оценка на бактериална 

контаминация 

2. Извършване и интерпретация на бензидинова проба 

Интерпретация на резултати от хартиени индикатори 

УПРАЖНЕНИЕ № 51 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА НА ПРИЧИНИТЕЛИ НА УРОИНФЕКЦИИ: 

УСЛОВНО-ПАТОГЕННИ (E. COLI, KLEBSIELLA-ENTEROBACTER-SERRATIA, 

PROTEUS-PROVIDENTIA-MORGANELLA, PSEUDOMONAS) И БЕЗУСЛОВНО-

ПАТОГЕННИ МИКРООРГАНИЗМИ (СТРЕПТОКОКИ, САЛМОНЕЛИ, 

ЛЕПТОСПИРИ, M. TUBERCULOSIS), ИЗОЛИРАНИ ОТ УРИНА 

Цел на упражнението: 

Запознаване с правилата за вземане и изпращане на урина за бактериологично 

изследване и способите за изолиране и доказване на най-честите бактериални агенти. 

Демонстрации на: 

1. Културелни и биохимични особености на E.coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. 

2. Посявка на урина по количествения метод с калибрирано йозе. 

3. Демонстрация на лептоспири на свеж покривен препарат на тъмно зрително поле. 

Практически задачи: 

1. Посявка на урина върху кръвен агар с калибрирано йозе. 

2. Отчитане на урокултури с различна степен на бактериурия. 

3. Наблюдение и рисуване на лептоспири. 

4. Отчитане на антибиограми на микроорганизми, изолирани от урина. 

УПРАЖНЕНИЕ № 52 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛОВА СИСТЕМА. 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ, 

ПРИЧИНЕНИ ОТ NESSERIA GONORRHOEAE, TREPONAEMA PALLIDUM, C. 

ALBICANS, ХЛАМИДИИ, МИКОПЛАЗМИ И ДР. 

Цел на упражнението: 

Запознаване с правилата за вземане на материали от полова система, 

микробиологичното им изследване и морфологията, биологията на най-често 

изолираните микроорганизми при полово предавани инфекции. 

Демонстрации на: 

1. Готов микроскопски препарат от уретрален секрет с N. gonorrhoeae; готов 

микроскопски препарат с Candida albicans. 

2. Бактериални култури на Candida albicans върху Сабуро агар; хламидоспори на 

Candida albicans на оризов агар; тест за филаментация. 

3. ELISA 

4. Положителна РСК (Васерман) за диагноза на сифилис. 

Практически задачи: 

1. Наблюдение на N. gonorrhoeae в уретрален секрет. 

2. Отчитане положителни и отрицателни проби на Васерман. 
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3. Посявка на цервикален секрет на КА и Мак Конки. 

4. Приготвяне на препарат от уретрален секрет и оцветяване с метиленово синьо. 

УПРАЖНЕНИЕ № 53 – 3 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАНЕВ СЕКРЕТ 

Цел на упражнението: 

Запознаване с изискванията за вземане и микробиологичната диагностика на раневи 

секрет. 

Демонстрация на: 

1. Готови микроскопски препарати на C.perfringens и C. tetani, оцветени по Грам. 

2. Хранителни среди за култивиране на анаероби – Кит-Тароци, тиогликолатен бульон, 

агар на Цайслер и Уилсън-Блер и културелните особености на газгангренните 

причинители и тетаничния бацил. 

Практически задачи: 

1. Приготвяне на микроскопски препарат от ранев секрет, съдържащ клостридии и 

оцветяване по Грам 

2. Посявка на ранев секрет на КА, Мак Конки, Кит – Тароци и др. 

УПРАЖНЕНИЕ № 54 – 3 часа 

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДА. САНИТАРНО-

ПОКАЗАТЕЛНИ МИКРООРГАНИЗМИ – E. COLI, ENTEROCOCCUS, C. 

PERFRINGENS, STAPHYLOCOCCUS, STREPTOCOCCUS 

Цел на упражнението 

Запознаване с начина на вземане, транспорт и принципна схема за санитарно-

микробиологично изследване на вода. 

Демонстрация на: 

1. Хранителни среди и материали, необходими за определяне на микробното число и 

коли-титъра при санитарно-микробиологичното изследване на вода. Хранителна среда 

на Гинчев. 

2. Различни видове микробни числа на вода. 

3. Различни видове коли-титър. 

4. Биохимични тестове за диференциране на E. coli и Klebsiella – IMVUC. 

5. Хранителни среди и култури на ентерокок. Тест на Шерман за идентификацията му. 

Практически задачи: 

1. Вземане на проба от водопроводна мрежа. 

2. Определяне микробни числа на вода. 

3. Определяне на коли-титър на вода. 

УПРАЖНЕНИЕ № 55 – 3 часа 

САНИТАРНО МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЧВА И ВЪЗДУХ 

Цел на упражнението: 

Запознаване с методите на определяне и интерпретация на микробно число и коли-

титър на почвата и методите за качествено определяне на микроорганизми във въздуха. 

Демонстрация на: 

1. Проби почва и метод за обработването и за определяне на микробно число. 

2. Месопептонен агар и среда на Кеслер-Суенартон. 

3. Различни видове микробни числа на почва. 

4. Различни видове коли-титър на почва. 
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Практически задачи: 

1. Вземане и обработка на проба почва. 

2. Определяне на микробно число на почва. 

3. Определяне на коли титър. 

4. Интерпретация на резултатите. 

5. Определяне на микробите във въздуха по седиментационния метод на Кох. 

V семестър 

УПРАЖНЕНИЕ № 56 – 3 часа 

САНИТАРНО МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЛЯКО 

Цел на упражнението: 

Запознаване с методите на определяне на микробно число и коли-титър на мляко. 

Демонстрация на: 

1. Хранителна среда на Кеслер-Суенартон 

2. Различни видове микробни числа на мляко. 

3. Различни видове коли-титър на мляко. 

4. Редуктазна проба. 

Практически задачи: 

1. Определяне на микробно число на мляко. 

2. Определяне на коли титър на мляко. 

3. Отчитане редуктазна проба на мляко. 

4. Интерпретация на резултатите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 57 – 3 часа 

САНИТАРНО МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕСО 

Цел на упражнението: 

Запознаване с методите за микробиологично изследване на месо. 

Демонстрация на: 

1. Микроскопски препарат от месо. 

2. Посявка от месо. 

Практически задачи: 

1. Изготвяне на отпечатъков препарат от месо и оцветяване по Грам. 

2. Наблюдение отпечатъков препарат от месо. 

3. Посявка на месо на МПА, Ендо, Левин, АЦА. 

4. Интерпретация на резултатите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 58 – 3 часа 

САНИТАРНО МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНСЕРВИ, РИБА И ЯЙЦА 
Цел на упражнението: 
Запознаване с методите за микробиологично изследване на консерви, риба и яйца. 
Демонстрация на: 
1. Проби от различни партиди консерви. 
2. Изследване за херметичност на консерви. 
3. Вземане на материал от консерва за микробиологично изследване. 
4. Схема за микробиологичен анализ на риба и яйца. 
Практически задачи: 
1. Провеждане на изследване за херметичност на консерви. 
2. Вземане и посявка на материал от консерва на МПА, Ендо и кръвен агар. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 59 – 3 часа 

СЕМИНАР 

Рекапитулация на материала от практическите упражнения от № 56 до № 58 
включително. Тест. 
Цел на упражнението: 
Да се затвърдят знанията и практическите сръчности на студентите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 60 – 3 часа 

СЕМИНАР 

Рекапитулация на практическите умения на студентите, придобити през двата 

семестъра и подготовка за практически изпит. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Медицинска Микробиология – доц. И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, проф. 
З. Кълвачев, Пловдив 2008 

2. Микробиология – проф. Г. Митов и доц. Юлияна Дончева – мед. издателство 
“Арсо” София 2000 г. 

3. Практическа клинична микробиология – Проф. д-р Св. Петровски, дмн – изд. 
“Знание” ЕООД 1999 г. 

4. Микробни инфекции – Проф. Светослав Петровски – изд. МФ – София – 1999 г. 
5. Клинична бактериология – Проф. д-р Юрий Тегоненко, дмн и Доц. д-р Пенка 

Сотирова, кмн – изд. Знание ЕООД 1997 г. 
6. Клинична имунология – Проф. д-р Б. Бошков, дмн и Проф. д-р М. Огнянов, дмн – 

изд. “Знание” ЕООД 1997 г. 
7. Ръководство по микробиология – Проф. Капрелян, София 1994 г. 
8. Медицинска микробиология и техника на микробиологичните изследвания – проф. 

Тягуненко – МФ 1991 г. 

КОНСПЕКТИ 

ПО МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ 

І семестър, І част – практически изпит 

1. Мероприятия за оказване на първа помощ при замърсяване с инфекциозен 
материал. 

2. Работа с микроскоп – монтаж и наблюдение на различни препарати. 
3. Изготвяне на нативен препарат – свеж покривен препарат. 
4. Изготвяне на нативен препарат – препарат висяща капка. 
5. Изготвяне на натривка. 
6. Изготвяне на препарат по Пфайфер. 
7. Изготвяне на препарат по Льофлер. 
8. Изготвяне на препарат по Грам. 
9. Изготвяне на препарат по Найсер. 
10. Изготвяне на препарат по Цил – Нилсен. 
11. Изготвяне на препарат по Мьолер. 
12. Изготвяне на препарат по Клет. 
13. Изготвяне на МПБ 
14. Изготвяне на МПА 
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15. Изготвяне на КА. 

16. Извършване на първична посявка на цяло петри. 

17. Извършване на първична посявка на ½ петри. 

18. Извършване на първична посявка на ¼ петри. 

19. Извършване на първична посявка на полегат агар. 

20. Извършване на първична посявка на бульон. 

21. Изолиране на чиста култура на петри. 

22. Изолиране на чиста култура на полегат агар. 

23. Изолиране на чиста култура на прав стълбец. 

24. Изолиране на чиста култура на клиглер. 

25. Термостат – принципно устройство и работа с него. 

26. Анаеробно култивиране – химичен метод. 

27. Анаеробно култивиране – биологичен метод. 

28. Изготвяне на къса пъстра редица. 

29. Работа със сух стерилизатор. 

30. Работа с автоклав. 

31. Работа с апарат на КОХ. 

32. Подготовка на съдове и материали за стерилизация. 

33. Контрол на стерилизация. 

34. Антибиограма. 

І семестър, І част – теоретичен изпит 

1. Предмет, задачи, историческо развитие и постижения на медицинската 
микробиология. Мотивация за избор на професията. 

2. Комуникативни връзки между персонала в микробиологичната лаборатория и с 
другите клинични и параклинични звена. Обезопасяване труда в 
микробиологичната лаборатория. Мероприятия за оказване на първа помощ при 
замърсяване с инфекциозен материал. 

3. Таксономия на микроорганизмите. Методи и бактериални белези използвани в 
съвременната таксономия. Характеристика на таксономичните категории и 
отделните групи микроорганизми. 

4. Морфология на микроорганизмите – големина и форма. 
5. Структура на микроорганизмите. 
6. Методи за изучаване морфологията и структурата на микроорганизмите. Нативни 

препарати, прости методи на оцветяване - оцветяване по Льофлер и по Пфайфер. 
7. Сложни методи на оцветяване – оцветяване по Найсер, по Грам, по Цил – Нилсен. 

Оцветяване на спори и капсули – Методи на Клет и на Мьолер. 
8. Физиология на микроорганизмите – химичен състав, бактериални ензими, хранене, 

дишане, растеж и размножаване, производителност на микроорганизмите. 
9. Култивиране на микрорганизмите – методи на аеробно и анаеробно култивиране. 
10. Хранителни среди – основни изисквания и видове хранителни среди. Основни и 

сложни хранителни среди. 
11. Посявка и пресявка – определение, техника на изпълнение. 
12. Културелна характеристика на микроорганизмите. 
13. Изолиране на чиста култура – определение и методи. Биохимични методи на 

изследване. 
14. Влияние на физичните фактори върху микроорганизмите. Стерилизация – 

определение, методи и апарати. 
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15. Влияние на химичните фактори върху микроорганизмите. Дезинфекция – 
определение, методи, основни групи дезинфектанти. 

16. Контрол на дезинфекция и стерилизация. 
17. Антибиотици. Резистентност на бактериите към антимикробни агенти. Основни 

групи антибактериални лекарства. 
18. Лабораторно определяне чувствителността на бактериите към антимикробни 

лекарствени средства. Приготвяне на антибиограма – методи и отчитане. 
19. Микроорганизми във външната среда – във водата, въздуха и почвата. Резидентна 

микрофлора. 
20. Бактериална генетика. 
21. Инфекции и инфекциозен процес. Роля на микроорганизмите. Фактори на 

патогенността. 
22. Форми на инфекциозния процес. Роля на външната среда за възникване на 

инфекциозен процес. Епидемичен процес. Роля на макроорганизма в инфекциозния 
процес. 

23. Форма на защита на макроорганизма – естествена резистентност и имунитет. 
24. Антигени. Придобит имунитет – видове и форми. Антигенен строеж на 

микроорганизмите. 

ІІ семестър, IІ част – практически изпит 

1. Реакция аглутинация – тип Грубер. 
2. Реакция аглутинация – тип Видал. 
3. Степенна аглутинация. 
4. Реакция за свързване на комплемента. 
5. Реакция преципитация. 
6. AST – реакция. 
7. Съвременни имунодиагностични методи. 
8. Имунни серуми. 
9. Ваксини. 
10. Схема за микробиологична изследване на причинителите на инфекциозни болести. 
11. Микробиологична диагностика на стафилококи. 
12. Микробиологична диагностика на стрептококи. 
13. Микробиологична диагностика на пневмококи.  
14. Микробиологична диагностика на ентерококи.  
15. Микробиологична диагностика на гонококи. 
16. Микробиологична диагностика на менингококи. 
17. Хранителни среди за чревни бактерии. 
18. Биохимични тестове за чревни бактерии. 
19. Микробиологична диагностика на род Ешерихия – културелно изследване и 

биохимично проучване. 
20. Микробиологична диагностика на род Ешерихия – серологично изследване. 
21. Микробиологична диагностика на род Клебсиела. 
22. Микробиологична диагностика на род Етеробактер. 
23. Микробиологична диагностика на род Серация. 
24. Микробиологична диагностика на Протеус. 
25. Микробиологична диагностика на Провиденция. 
26. Микробиологична диагностика на Морганела. 
27. Микробиологична диагностика на род Шигела - културелно изследване и 

биохимично проучване. 
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28. Микробиологична диагностика на род Шигела – серологично изследване. 
29. Микробиологична диагностика на род Салмонела – културелно изследване и 

биохимично проучване. 
30. Микробиологична диагностика на род Салмонела – серологично изследване.  
31. Микробиологична диагностика на род Ерсиния. 
32. Микробиологична диагностика на род Вибрио. 
33. Микробиологична диагностика на род Бруцела. 
34. Микробиологична диагностика на род Листериа. 
35. Микробиологична диагностика на Псевдомонас аеругеноза. 

ІІ семестър, IІ част – теоретичен изпит 

1. Анатомия и структура на имунната система. Имунокомпетентни клетки – Т и Б 
лимфоцити. Развитие на имунния отговор. Клетъчна кооперация. Динамика на 
имунния отговор.  

2. Хуморален имунитет. Антитела – естество, структура, класове и тяхната функция. 
Механизъм на действие. 

3. Клетъчен имунитет. Форми. Генетичен контрол на имунния отговор. 
4. Имунодиагностика, антиген – антитяло реакции – класически. 
5. Имунодиагностика, антиген – антитяло реакции – съвременни. 
6. Имунопрофилактика и имунотерапия. Серуми и ваксини. 
7. Алергия. 
8. Род Стафилококус,  
9. Род Стрептококус. 
10. Стрептококус пневмония. Род Найсерия. 
11. Семейство Ентеробактериацее. Вид E. coli. 
12. Род Клебсиела, род Ентеробактер, род Серация. 
13. Род Протеус, род Провиденция, род Морганела. 
14. Род Шигела. 
15. Род Салмонела. 
16. Род Ерсиния. Вид Е. Ентероколитика, вид Ерсиния пестис. 
17. Род Вибрио. Вид В. Холере. 
18. Род Бруцела. Род Листерия 
19. Група на Грам / - / неферментативни микроорганизми. Псевдомонас аеругиноза. 

Ацинетобактер. 

ІІІ семестър, ІIІ част – практически изпит 

1. Микробиологична диагностика на род Бордетела. 
2. Микробиологична диагностика на род Хемофилус. 
3. Микробиологична диагностика на род Кампилобактер. 
4. Микробиологична диагностика на род Хеликобактер. 
5. Микробиологична диагностика на вид М. туберкулозис. 
6. Микробиологична диагностика на род Коринебактериум. 
7. Микробиологична диагностика на род Легионела. 
8. Микробиологична диагностика на род Борелиа. 
9. Микробиологична диагностика на род Лептоспира. 
10. Микробиологична диагностика на вид Б. антрацис. 
11. Микробиологична диагностика на вид К. тетани. 
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12. Микробиологична диагностика на вид К. ботулинум. 
13. Микробиологична диагностика на вид К. перфрингенс. 
14. Микробиологична диагностика на неспорообразуващи анаероби. 
15. Микробиологична диагностика на хламидии. 
16. Микробиологична диагностика на микоплазми. 
17. Микробиологична диагностика на вид Т. палидум. 
18. Микробиологична диагностика на вид К. албиканс. 
19. Микробиологична диагностика на вируси и рикетсии – микроскопско изследване и 

култивиране. 
20. Микробиологична диагностика на вируси и рикетсии – серологични методи за 

изследване. 

ІІІ семестър, ІIІ част – теоретичен изпит 

1. Род Бордетела. Род Хемофилус. 
2. Род Кампилобактер. Род Хеликобактер. 
3. Род Микобактериум. Вид Микобактериум туберкулозис и нетуберкулозни 

микобактерии. М. лепре. 
4. Род Коринебактериум. 
5. Род Борелия, род Лептоспира, род Легионела. 
6. Род Бацилус, вид Бацилус антрацис. 
7. Род Клостридиум – вид К. тетани, вид К. ботулинум, вид К. перфрингенс и други 

причинители на газова гангрена. 
8. Неспорообразуващи анаероби. 
9. Микоплазми. Хламидии. 
10. Род Трепонема. Вид Т. палидум. 
11. Гъби – обща характеристика. Род Кандида. Причинители на актиномикоза, 

фикомикоза и криптомикоза. 
12. Рикетсии – обща характеристика. Р. Провачеки, Р. Конори, Р. Бърнети. 
13. Вируси – структура, култивиране патогенни свойства, антигенна характеристика. 

Таксономия. 
14. Пикорна вируси. Обща характеристика. Морфология, класификация, култивиране, 

резистентност, клиника, патогенеза, епидемиология, вирусологична диагностика, 
имунопрофилактика, имунотерапия. Ентеровируси. Полиовируси. Коксаки вируси, 
ECHO вируси. 

15. Ортомиксовируси (вирус на грипа). Парамиксовируси /вирус на паротит/, вирус на 
морбили – парагрип и RS вируси. 

16. Херпес вируси. Обща характеристика. Херпес зостер. Херпес 1, Херпес 2. 
Инфекциозна мононуклеоза. Цитомегалувирус. 

ІV семестър, ІV част – практически изпит 

1. Микробиологична диагностика на дихателна система. 

2. Микробиологична диагностика на храносмилателна система. 

3. Микробиологична диагностика на отделителна система. 

4. Микробиологична диагностика на полова система. 

5. Микробиологична диагностика на раневи секрети. 
6. Микробиологична диагностика на кръвоносна система. 
7. Микробиологична диагностика на ЦНС. 
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8. Микробиологичен контрол на ВБИ. 
9. Микробно число на вода. 
10. Коли титър на вода. 
11. Микробно число на въздух – седиментационен метод. 
12. Микробно число на въздух – аспирационни методи. 
13. Микробно число на почва. 
14. Колититър на почва. 
15. Перфрингенс титър на почва. 

ІV семестър, ІV част – теоретичен изпит 

1. Микробиологично изследване на дихателна система. 
2. Микробиологично изследване на храносмилателна система. 
3. Микробиологично изследване на отделителна система. 
4. Микробиологично изследване на полова система и ранев секрет. 
5. Микробиологично изследване на кръвоносна система. 
6. Микробиологично изследване на ЦНС. 
7. Микробиологично изследване на ВБИ. 
8. Санитарно микробиологично изследване на вода. 
9. Санитарно микробиологично изследване на почва и въздух. 
10. Вируси на хепатита /А, В, С, Д…/. 
11. Ретровируси. Причинител на СПИН. 

V семестър, V част – практически изпит 

1. Микроскопско изследване на месо. 
2. Културелно изследване на месо. 
3. Микробно число на мляко. 
4. Коли титър на мляко. 
5. Изследване на мляко за патогенни и условно патогенни микроорганизми. 
6. Оглед и подготовка на консервите за микробиологично изследване. 
7. Изследване на консерви за херметичност. 
8. Вземане на материал за микробиологично изследване на консерви за мезофилни и 

факултативни анаероби. 
9. Вземане на материал и микробиологично изследване на консерви за термофилни 

анаероби. 
10. Санитарно микробиологично изследване на риба и яйца. 

V семестър, V част – теоретичен изпит 

1. Санитарно микробиологично изследване на мляко и млечни продукти. 

2. Санитарно микробиологично изследване на месо и месни продукти. 

3. Санитарно микробиологично изследване на риба, яйца и консерви. 

4. Тога вируси. Обща характеристика. Причинители на кърлежов енцефалит, жълта 

треска, денга, японски енцефалит, рубеола. 

5. Ротавируси. Обща характеристика. Аденовируси. 

6. Поксвируси. Обща характеристика. Вирус на вариолата. Рабдовируси. Обща 

характеристика. Вирус на беса. 
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ЛАБОРАТОРНА ТЕХНИКА И АПАРАТУРА 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове 

Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Лабораторна 

техника и 

апаратура 

I 60 30 30 2/2  
    

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, практически упражнения, семинарни упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

30 часа лекции, 30 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, схеми, лабораторни пособия и апарати. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тестове, писмен изпит. 

Формиране на оценката: 

Текущ контрол – ежеседмичен входящ тест. В края на всяко упражнение се контролират 

и обсъждат получените резултати. Оценката за всеки студент се формира въз основа на 

теоретичната му подготовка за разработеното упражнение и изпълнението на 

поставената задача. 

Краен контрол – писмено изпитване. 

Семестриалната оценка се оформя като средна аритметична от оценките от текущия 

контрол на упражнения, тестове и писменото изпитване. 

Крайната оценка се закръгля до единица и се вписва в учебната документация. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Системата за контрол на подготовката на студентите през семестъра включва 

провеждането на контролни и тестове. В края на всяко упражнение се контролират 

получените резултати и се прави препитване върху изработеното упражнение. 

Лабораторните упражнения се изпълняват от студентите самостоятелно. Оценката за 

всеки студент се формира въз основа на теоретичната му подготовка за разработеното 

упражнение и изпълнението на поставената задача. Семестриалната оценка се оформя 

чрез писмен изпит. 
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Семестриален изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Преподавател от Медицински колеж. 

АНОТАЦИЯ 

Учебната програма акцентира върху най-често използваната медицинска, 

специална апаратура. Разгледани са физичните основи, принцип на действие, блок-

схемата и приложение на апаратурата. Основна цел на дисциплината е да даде 

необходимия минимум от познания и практични умения за методите и апаратите които 

се използват в съвременните медицински лаборатории. Студентите придобиват навици 

за лабораторна аналитична работа. Натрупаните знания и умения са необходими при 

изучаване на курса по клинична лаборатория, микробиология и хистология. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Задача на всички занятия по лабораторна техника и апаратура е студентите: 

1. Да се запознаят с методите, инструментите и стратегиите, които се използват за 

получаване на информация за състава и строежа на веществото; 

2. Да добият теоретични и практични познания за използване на съвременни 

инструментални методи като: атомна абсорбция и емисия, хроматография и на техните 

възможности и ограничения при изследване на веществата; 

3. Да придобият умения за използване на подходяща техника за пробоподготовка, 

настройка и работа на съвременни инструментални прибори. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и 

умения: 

1. Да познават методите и апаратите които се използват в съвременните 

медицински лаборатории, за да получават информация за състава и строежа на 

веществото; 

2. Да могат да прилагат подходяща техника за пробоподготовка, настройка и 

работа на съвременни инструментални прибори. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

ДОЗИРАЩИ УСТРОЙСТВА 

1. Доза. 

2. Дозировка. 

3. Дозиращи мерни устройства. 

3.1. Видове. 

3.2. Изисквания към дозиращите устройства. 

3.3. Точност и възпроизводимост. 
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4. Полуавтоматични и автоматични дозиращи устройства: поплавъкови, сифонни, 

бутални, камерни, перисталтични. 

5. Системи за разреждане, смесване и разпределяне на разтвори. 

5.1. Дилутори 

5.2. Диспенсори 

ЛЕКЦИЯ № 2 - 2 часа 

ОСНОВНИ РАЗДЕЛИТЕЛНИ ТЕХНИКИ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ПРОБИТЕ 

1. Центрофугиране. 

1.1. Центрофуги - конструкция, видове. 

1.2. Разделителна сила на центрофугите. 

1.3. Правила за работа и поддръжка. 

2. Филтрация. 

3. Диализа. 

ЛЕКЦИЯ № 3 - 2 часа 

ИЗМЕРВАНЕ НА МАСА – ВЕЗНИ 

1. Класификация. 

2. Принцип на измерване. 

3. Аналитични везни. 

3.1. Видове аналитични везни: макро- (0,1mg), полумикро- (0,01 mg) и микровезни 

(0,001 mg). 

3.2. Уреди за определяне на масата във вакуум. 

4. Техника на измерване с аналитични везни. 

5. Основни изисквания и правила за работа с аналитични везни. 

УЛТРАЗВУК 

1. Свойства. 

2. Приложение в медицината. 

3. УЗ вани. 

ЛЕКЦИЯ № 4 - 2 часа 

МИКРОСКОП 

1. Устройство и съставни части 

1.1. Механична система 

1.2. Оптична система 

1.3. Осветителна система 

2. Разделителна способност и максимално полезно увеличение. 

3. Методи за наблюдение под микроскоп: в светло поле, в тъмно поле, с фазов 

контраст, флуорисцентна микроскопия, поляризационна микроскопия, интерферентна 

микроскопия. 

ЛЕКЦИЯ № 5 - 2 часа 

УРЕДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛИРАНЕ НА ТЕМПРАТУРАТА 

1. Термоелектрични преобразуватели. 

2. Термостати. 

3. Терморегулатори. 

4. Автоклави. 
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ВОДАТА В КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ – ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ 

1. Видове вода за лабораторни цели. 

1.1. Течаща 

1.2. Дестилирана 

1.3. Двойнодестилирана 

1.4. Деминерализирана (дейонизирана) 

2. Методи за пречистване на водата. 

2.1. Дейонизация 

2.2. Адсорбция 

2.3. Филтрация 

2.4. Ултрафилтрация 

2.5. Обратна осмоза 

2.6. Дестилация 

2.7. Окисление с ултравиолетова светлина 

3. Изисквания към качеството на водата за лабораторни цели. 

4. Системи за получаване на вода с висока степен на чистота. 

5. Дестилатори. 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 2 часа 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК 

1. Видове. 

2. Основни закони. 

3. Биологично действие на електрическия ток. 

4. Техника на електробезопасността. 

5. Електроизмервателни уреди. 

6. Видове, обхват и точност. 

ЛЕКЦИЯ № 7 - 2 часа 

ФОТОМЕТРИЯ 

1. Светлинни фотометрични величини и единици. 

2. Оптични физико-химични методи за анализ. 

ОТРАЖЕНИЕ, ПРЕЧУПВАНЕ, РАЗСЕЙВАНЕ И ПОГЛЪЩАНЕ НА СВЕТЛИНАТА 

1. Закони за поглъщане на светлината от веществата. 

2. Колориметрия. 

2.1. Метод на стандартната серия 

2.2. Метод на разреждането 

ЛЕКЦИЯ № 8 - 2 часа 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ 

1. Закон на Буге – Ламберт – Беер. 

2. Теоретични основи на спектрофотометрията. 

2.1. Качествен анализ на веществата 

2.2. Количествен анализ на веществата 

3. Спектрофотометри – видове, устройство. 

4. Контрол на качеството на спектрофотометричния анализ – точност и 

възпроизводимост. 
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ЛЕКЦИЯ № 9 - 2 часа 

НЕФЕЛОМЕТРИЯ И ТУРБИДИМЕТРИЯ  

1. Разсейване на светлината. 

2. Същност на нефелометрията и турбидиметрията.  

3. Нефелометрична апаратура. 

4. Основни компоненти на нефелометъра. 

5. Турбидиметрия – измерване. 

ЛУМИНИСЦЕНТЕН АНАЛИЗ 

1. Принципи на луминисцентния анализ. 

2. Видове луминисценция. 

3. Флуорисценция – основни закономерности. 

4. Флуориметри – видове: пулсови, фазови. 

5. Спектрофлуориметри. 

6. Количествен луминисцентен анализ. 

ЛЕКЦИЯ № 10 - 2 часа 

АТОМНА СПЕКТРОСКОПИЯ 

1. Атомно – емисионна спектрометрия 

1.1. Емисионна пламъкова фотометрия. 

1.2. Пламъкови фотометри - принципно устройство и начин на работа. 

2. Атомно – абсорбционна спектрометрия 

2.1. Атомно – абсорбционни спектрофотометри. 

2.2. Принципно устройство и действие. 

2.3. Характеристика на основните елементи. 

2.4. Количествено определяне чрез атомна абсорбция. 

ЛЕКЦИЯ № 11 - 2 часа 

ХРОМАТОГРАФИЯ 

1. Принципи на хроматографията. 

2. Класификация на хроматографски методи. 

2.1. Тънкослойна хроматография 

2.2. Газова хроматография 

2.3. Високоефективна течна хроматография 

3. Приложение на хроматографските методи (ТСХ, ГХ, ВЕТХ) в клиничната 

лаборатория. 

ЛЕКЦИЯ № 12 - 2 часа 

ЕЛЕКТРОФОРЕЗА 

1. Същност и основни понятия. 

2. Видове електрофореза: 

2.1. Свободна 

2.2. Зонална 

2.3. Капилярна 

3. Локализиране и идентифициране на електрофоретичните компоненти. 

4. Лабораторни уреди и пособия за електрофореза. 

5. Автоматични системи. 
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ЛЕКЦИЯ № 13 - 2 часа 

ОСМОМЕТРИЯ 

1. Същност и принцип на осмометрията. 

1.1. Осмоза. 

1.2. Осмотично налягане. 

1.3. Осмолална концентрация. 

1.4. Осмолалитет. 

2. Устройство на осмометър. 

3. Качество на осмометрите. Източници на грешки. 

ЛЕКЦИЯ № 14 - 2 часа 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ 

1. Обща характеристика на метода. 

2. Потенциометрична апаратура. 

3. Метални индикаторни електроди. 

4. Сравнителни електроди. 

5. Йон-селективни електроди /ЙСЕ/. 

5.1. Стъклено – мембранен ЙСЕ. 

5.2. ЙСЕ с течни и полимерни мембрани. 

5.3. ЙСЕ с твърдо фазови мембрани. 

5.4. ЙСЕ с газ-чувствителни мембрани. 

6. Потенциометрично определяне на рН. рН метри. 

ЛЕКЦИЯ № 15 - 2 часа 

МЕТОДИ И УСТРОЙСТВА ЗА БРОЕНЕ НА КРЪВНИ КЛЕТКИ 

1. Принципи и процедури при автоматичното броене на кръвни клетки: 

1.1. Хидродиномично фокусиране (създаване на ламиниран поток). 

1.2. Електрично съпротивление. 

1.3. Разсейване на светлината. 

1.4. Оптично сканиране в тъмно поле. 

1.5. Лазерна оптика. 

1.6. Центрофугиране. 

1.7. VCS технология – обем, проводимост, плътност. 

1.8. MАPSS – разсейване на поляризираната светлина 

2. Автоматично броене на кръвни клетки 

2.1. Принцип на електричното съпротивление (Кондуктометричен принцип) 

2.2. Принцип с разсейване на светлината. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 - 2 часа 

ДОЗИРАЩИ УСТРОЙСТВА В ЛАБОРАТОРНАТА ПРАКТИКА 

1. Изисквания към дозиращите устройства. 

2. Точност и възпроизводимост. 

3. Дозиране със стъклена пипета - точност и възпроизводимост. 

4. Дозиране с автоматична пипета - точност и възпроизводимост. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 2 - 2 часа 

ЦЕНТРОФУГИ 

1. Устройство и компоненти 
2. Видове според обороти, приложение – препаративни и аналитични. 
3. Разделителна сила на центрофугата. 
4. Правила за работа и поддръжка. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 - 2 часа 

АНАЛИТИЧНИ ВЕЗНИ 

1. Техника на измерване с аналитични везни. 

2. Основни изисквания и правила за работа с аналитични везни. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 - 2 часа 

МИКРОСКОП 

1. Разделителна способност и максимално полезно увеличение. 
2. Определяне увеличението и числената апертура на микроскоп. 
3. Методи за наблюдение под микроскоп. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 - 2 часа 

МИКРОСКОП 

1. Юстировка на обикновен светлинен микроскоп 
2. Юстировка на микроскоп с фазово контрастно устройство 
3. Поддържане и съхранение на микроскопа 
4. Почистване на оптическите повърхности 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 - 2 часа 

ТЕРМОСТАТИ И ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ 

1. Правила за работа с термостат. 
2. Правила за работа с терморегулатор. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 - 2 часа 

АВТОКЛАВИ И ДЕСТИЛАТОРИ 

1. Правила за работа с автоклав 

2. Правила за работа с дестилатор 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 - 2 часа 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК. ЕЛЕКТРОИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ 

1. Електрически ток: 
1.1. Видове. 
1.2. Основни закони. 
1.3. Техника на електробезопасността. 

2. Електроизмервателни уреди: 
2.1.Обхват. 
2.2.Точност. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 - 2 часа 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ 

1. Закон на Буге-Ламбер-Беер. 
2. Спектрофотометрично измерване на екстинкция (абсорбция). 
3. Спектрофотометрично определяне на концентрация. 
4. Контрол на качеството на спектрофотометричния анализ. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 10 - 2 часа 

ЛУМИНИСЦЕНТЕН АНАЛИЗ 

1. Субективен флуориметър. 

2. Флуориметър на Дюбоск. 

3. Спектрофлуориметри. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 - 2 часа 

АТОМНО – ЕМИСИОННА СПЕКТРОМЕТРИЯ 

1. Пламъкова фотометрия. 

2. Пламъкови фотометри. 

3. Принципно устройство и действие. 

4. Подготовка на пробата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 - 2 часа 

ТЕХНИКА НА ТЪНКОСЛОЙНАТА ХРОМАТОГРАФИЯ 

1. Приготвяне на хроматографски плочи 

2. Приготвяне на хроматографски камери. 

3. Нанасяне на пробата. 

4. Хроматографиране. 

5. Проявяване на хроматографските петна. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 - 2 часа 

ЕЛЕКТРОФОРЕЗА 

1. Техника на хартиена електрофореза. 

2. Определене на електрокинетичния потенциал на зол по метода на електрофореза. 

3. Отчитане на резултатите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 - 2 часа 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ 

1. Потенциометрична апаратура. 

2. Потенциометрично определяне на рН. 

2.1. Еталониране на апарата. 

2.2. Измерване на рН-стойността на изследвания разтвор. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 - 2 часа 

БРОЯЧИ НА ФОРМЕНИ ЕЛЕМЕНТИ В КРЪВТА 

1. Методи за установяване на нарушения в кръвосъсирването 

2. Устройства за установяване на нарушения в кръвосъсирването 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Цветкова Т., Ст. Данев, Аналитични принципи и процедури в клиничната 

лаборатория. Апарати за измерване. Анализатори, Медицинско издателство ВАП, 

Пловдив 2001 г. 

2. Венциславов Т., Медицинска физика, София 2002 г. 
3. Рибаров Ст., Рачев, Медицинска физика І и ІІ част. София 1996 г. 
4. Аладжов Е., Лекции по медицинска физика и апаратура І част. ЕТ “Загора” 1995 г. 
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КОНСПЕКТ 

ПО ЛАБОРАТОРНА ТЕХНИКА И АПАРАТУРА 

1. Дозиращи устройства в лабораторната практика. Доза. Дозировка. Дозиращи мерни 

устройства. Видове. Изисквания към дозиращите устройства. Точност и 

възпроизводимост. 

2. Полуавтоматични и автоматични дозиращи устройства: поплавъкови, сифонни, 

бутални, камерни, перисталтични. 

3. Системи за разреждане, смесване и разпределяне на разтвори. Дилутори и диспенсори. 

4. Основни разделителни техники при подготовка на пробите. Центрофугиране. 

Центрофуги - конструкция, видове. Разделителна сила на центрофугите. Правила за 

работа и поддръжка.Филтрация. Диализа. 

5. Аналитични везни. Видове аналитични везни: макро (0,1mg), полумикро (0,01 mg) и 

мировезни (0,001 mg). Техника на измерване с аналитични везни. Основни изисквания 

и правила за работа с аналитични везни. 

6. Ултразвук. Свойства. Приложение в медицината. УЗ вани. 

7. Микроскоп. Устройство. Разделителна способност и максимално полезно увеличение. 

Методи за наблюдение под микроскоп: в светло поле, в тъмно поле, с фазов контраст, 

флуорисцентна микроскопия, поляризационна микроскопия. 

8. Уреди за поддържане и контролиране на температурата. Термоелектрични 

преобразуватели. Термостати. Терморегулатори. Автоклави. 

9. Водата в клиничната лаборатория – изисквания и критерии. Видове вода за 

лабораторни цели. Методи за пречистване на водата. Изисквания към качеството на 

водата за лабораторни цели. Системи за получаване на вода с висока степен на 

чистота. Дестилатори. 

10. Електрически ток. Видове. Основни закони. Биологично действие на електрическия 

ток. Техника на електробезопасността. Електроизмервателни уреди. Видове, обхват и 

точност. 

11. Фотометрия. Светлинни фотометрични величини и единици. Оптични физико-

химични методи за анализ. 

12. Отражение, пречупване и разсейване на светлината. Закони за поглъщане на 

светлината от веществата. Колориметрия. 

13. Спектрофотометрия – теоретични основи. Спектрофотометри - устройство. Контрол 

на качеството на спектрофотометричния анализ – точност и възпроизводимост. 

14. Нефелометрия и турбидиметрия. Разсейване на светлината. Същност на 

нефелометрията и турбидиметрията. Нефелометрична апаратура. Основни 

компоненти на нефелометъра. Турбидиметрия – измерване.  

15. Молекулна емисионна спектроскопия. Луминисцентен анализ. Принципи на 

луминисцентния анализ. Видове луминисценция. Флуорисценция – основни 

закономерности. Флуориметри – видове: пулсови, фазови. Спектрофлуориметри. 

Количествен луминисцентен анализ. 

16. Атомно – емисионна спектрометрия. Емисионна пламъкова фотометрия. Пламъкови 

фотометри - принципно устройство и действие. 

17. Атомно – абсорбционна спектрометрия. Атомно – абсорбционни спектрофотометри. 

Принципно устройство и действие. Характеристика на основните елементи. 

Количествено определяне чрез атомна абсорбция. 

18. Хроматография. Принципи на хроматографията. Видове хроматографски методи. 

Приложение на хроматографските методи (ГХ, ВЕТХ, ТСХ) в клиничната 

лаборатория. 
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19. Електрофореза. Същност и основни понятия. Видове електрофореза: свободна, 

зонална капилярна. Локализиране и идентифициране на електрофоретичните 

компоненти. Лабораторни уреди и пособи за електрофореза. Автоматични системи. 

20. Осмометрия. Същност и принцип на осмометрията. Осмоза. Осмотично налягане. 

Осмолална концентрация. Осмолалитет. Устройство на осмометър. Качество на 

осмометрите. Източници на грешки. 

21. Потенциометрия. Обща характеристика на метода. Потенциометрична апаратура. 

Метални индикаторни електроди. Сравнителни електроди. Йон-селективни електроди 

/ЙСЕ/. Стъклено – мембранен ЙСЕ. ЙСЕ с течни и полимерни мембрани. ЙСЕ с 

твърдо фазови мембрани. ЙСЕ с газ-чувствителни мембрани. Потенциометрично 

определяне на рН. рН метри 

22. Методи и устройства за установяване на нарушения в кръвосъсирването. Броячи на 

формени елементи в кръвта. 

 

 

 

 

 

АНАТОМИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове 

Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ  

Анатомия I 30 26 4 1/1       

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

26 часа лекции, 4 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрация на анатомични препарати. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване. 

Формиране на оценката: 

Писмено изпитване в края на семестъра. 
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Аспекти при формиране на оценката: 

Писмено изпитване в края на семестъра. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Анатомия, хистология и ембриология”. 

АНОТАЦИЯ 

Познанията за нормалната структура на тъканите, органите и системите, и 

техните топографски взаимоотношения в човешкия организъм са основа за 

надграждане на знанията за патологичните промени в тях. Ето защо с изучаването на 

нормалната анатомия на човека започва овладяването на всяко равнище на 

медицинската наука. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Да запознае студентите с нормалната морфология на човека и топографските 

отношения на органите и системите в човешкото тяло. 

1. Да запознае студентите с историята на анатомичната наука. 

2. Да запознае студентите с анатомичната номенклатура. 

3. Да запознае студентите с общите принципи на устройството на човешкото тяло. 

4. Да запознае студентите с устройството на клетките и тъканите в човешкия 

организъм. 

5. Да запознае студентите конкретно с устройството на органите и системите в 

човешкото тяло. 

6. Да запознае студентите с топографията на органите. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и 

умения: 

Теоретични знания на студентите: да знаят имената на структурите на български 

и латински; да познават строежа на тъканите и органите; общи познания за 

топографията на органите. 

Практически умения – няма такива. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 1 час 

ВЪВЕДЕНИЕ, КЛЕТКИ, ТЪКАНИ 

1. Въведение в нормалната морфология на човека. 

2. Анатомична номенклатура. 
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3. Клетка – строеж. 

4. Тъкани – видове. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 4 часа 

ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ. КОСТИ И СВЪРЗВАНЕТО ИМ 

1. Костта като орган. 

2. Видове свързвания на костите. 

3. Кости и стави на гръден кош, гръбначен стълб, горен и долен крайник. 

4. Череп. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 1 час 

ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ. МУСКУЛИ 

1. Мускулът като орган. 

2. Мускули на главата, шия, гръб, корем, горен и долен крайник. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 3 часа 

СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА 

1. Сърце – описание. 

2. Кръвоносни съдове – принципно устройство. 

3. Съдове на малкия кръг на кръвообращение. 

4. Съдове на големия кръг на кръвообращение. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 1 час 

ЛИМФНА СИСТЕМА 

1. Лимфа. 

2. Лимфни съдове. 

3. Лимфни органи – лимфни възли, сливици, слезка, тимус – устройство. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 3 часа 

ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА 

1. Принципно устройство на кух и паренхимен орган. 

2. Органи на храносмилателния тракт – устна кухина, гълтач, хранопровод, стомах, 

тънко и дебело черво. 

3. Храносмилателни жлези – големи слюнчени жлези, черен дроб, панкреас. 

4. Перитонеум. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА 

1. Органи – класифициране. 

2. Строеж на носна кухина, гръклян, трахея, бял дроб. 

3. Плевра. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 1 час 

ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА 

1. Органи – класифициране. 

2. Строеж на бъбрек, пикочопровод, пикочен мехур. 

3. Образуване на урината. 
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ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

ПОЛОВА СИСТЕМА 

1. Мъжка полова система – строеж на тестис, семепровод, полови жлези, мъжка уретра. 

2. Женска полова система – строеж на яйчник, маточна тръба, матка, влагалище. 

Външни полови органи. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 1 час 

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА 

1. Класификация на жлезите. 

2. Хипофиза, епифиза. 

3. Щитовидна жлеза, околощитовидни жлези. 

4. Надбъбречна жлеза. APUD система. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 5 часа 

НЕРВНА СИСТЕМА 

1. Общо учение за нервната система. 

2. Гръбначен мозък, гръбначномозъчни нерви. 

3. Главен мозък – части. 

4. Обвивки. 

5. Черепно-мозъчни нерви. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 

СЕТИВНИ ОРГАНИ 

1. Орган на слуха и равновесието. 

2. Орган на зрението. 

3. Орган на вкуса, на обонянието. Устройство, функциониране. 

4. Кожа. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 

ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ 

1. Демонстрация на кости и стави на гръбначен стълб, гръден кош, горен и долен 

крайник. 

2. Демонстрация на череп. 

3. Демонстрация на мускули. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 1 час 

ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ 

1. Демонстрация на сърдечно-съдова система. 

2. Демонстрация на храносмилателна система. 

3. Демонстрация на дихателна система. 

4. Демонстрация на лимфна система. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 1 час 

ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ. 

1. Демонстрация на отделителна система. 

2. Демонстрация на полова система. 

3. Демонстрация на ендокринна система. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 1 час 

НЕРВНА СИСТЕМА 

1. Демонстрация на нервна система. 

2. Демонстрация на сетивни органи. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Васил Василев, Георги Балтаджиев, Атанас Балтаджиев. Анатомия на човека. 

Учебник – атлас за медицински колежи. 2009 Пловдив 

2. Васил Василев, Георги Балтаджиев, Атанас Балтаджиев. Анатомия на човека. 

Учебник – атлас за медицински колежи. 2011 Пловдив 

КОНСПЕКТ 

ПО АНАТОМИЯ 

1. Клетка – строеж, деление. 

2. Тъкани – епителна, съединителна, кръвна. 

3. Тъкани – мускулна, нервна. 

4. Двигателен апарат. Кости – костта като орган. Свързвания на костите – видове. 

5. Череп – кости, темпоромандибуларна става. 

6. Двигателен апарат. Кости и свързванията им на гръбначен стълб и гръден кош 

7. Двигателен апарат. Кости и стави на горен и долен крайник.  

8. Мускули. Устройство. Мускулни групи на глава и шия. 

9. Мускули. Устройство. Мускулни групи на трупа. 

10. Мускули. Устройство. Мускулни групи на горен и долен крайник. 

11. Сърдечно-съдова система. Сърце. 

12. Сърдечно-съдова система. Съдове – видове, устройство. Малък кръг на 

кръвообращение. 

13. Съдове на голям кръг на кръвообращение. Аорта – клонове. 

14. Венозна система. Вени: устройство, видове. Вени на големия кръг на 

кръвообращение. Капиляри 

15. Лимфна система. 

16. Храносмилателна система - устна кухина: устройство, стени, език, зъби. 

17. Храносмилателна система - слюнчени жлези. гълтач, хранопровод.  

18. Храносмилателна система - стомах, тънко и дебело черво. 

19. Храносмилателна система - черен дроб, жлъчен мехур, панкреас, перитонеум. 

20. Дихателна система – нос, носна кухина, околоносни синуси, ларинкс. 

21. Дихателна система – трахея, бял дроб, плевра. 

22. Отделителна система. Бъбрек. 

23. Отделителна система. Пикочопроводи, пикочен мехур, пикочен канал. 

24. Ендокринна система – хипофиза, епифиза. 

25. Ендокринна система - щитовидна жлеза, околощитовидни жлези, надбъбречни жлези. 

26. Мъжка полова система – тестис, епидидимис, семепровод, семенна връв. 

27. Мъжка полова система. Простата, семенно мехурче, булбоуретрални жлези, мъжки 

полов член, скротум. 

28. Женска полова система - яйчник, матка, маточна тръба. 

29. Женска полова система - влагалище, външни полови органи, тазова диафрагма. 

30. Нервна система. Гръбначен мозък, гръбначномозъчни нерви /сплитове/. 
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31. Нервна система. Мозъчен ствол. Продълговат мозък, мост, среден мозък, междинен 

мозък, малък мозък. 

32. Нервна система. Краен мозък - части, устройство. Мозъчни стомахчета. Обвивки. 

Кръвоснабдяване. 

33. Проводни системи. Черепно-мозъчни нерви. Вегетативна нервна система. 

34. Сетивни органи - орган на зрението 

35. Сетивни органи - орган на слуха и равновесието. 

36. Сетивни органи - орган на вкуса, орган на обонянието. Кожа. 

 

 

 

 

 

 

Ф И З И О Л О Г И Я 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Физиология І 30 26 4 2/2       
 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекционен курс, Практически занимания, Консултации, Самостоятелна работа с 

препоръчаните от катедрата учебници и ръководства. 

Продължителност на обучението: 

Един семестър. 

Хорариум: 

30 часа (26 часа лекции + 4 часа практически упражнения). 

Средства за обучение: 

 Учебници, Сборник въпроси по физиология, справочници. 

 Технически средства за онагледяване на учебния процес. 

 Специално оборудвани лаборатории с апаратура за регистриране и оценка на 

физиологичните функции и регулацията им: аспектомат; диапозитиви цветни; 

шрайбпроектори; транспаранти за шрайбпроектори; DVD-player; видеомонитори; 

дискове с учебни филми; компютри; ергоспирометрична система АТ-104 „Schiller”; 3-

канален електрокардиограф “RFT” Germany; полифизиологичен, мултифункционален 

пациентен монитор Hewlett Packard” USA; апарат за изследване на външно дишане 
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Flowscreen”Jaeger, Germany; апарат за мониториране на метаболизма на опитни животни 

“Oxymax” Columbus, USA; велоергометър Jaeger, Germany; операционни маси за малки 

животни “Hugo Sachks”, Germany; апарат за командно дишане на малки опитни животни 

“Hugo Sachks”, Germany; капиляроскоп “Leica”, Germany; микроскопи; апарат за 

регистриране на мускулно съкращение; реограф; аудиометри, цветен периметър; 

сфигмоманометри, стетоскопи; пълен лекционен курс, изготвен за мултимедия. 

Форми на оценяване: 

Текущ контрол – Поименна проверка по време на лекционния курс и практическите 

упражнения. Събеседване по изучаваните теми и тестово изпитване. 

Заключителен контрол – тест, писмен изпит, устен изпит. 

Формиране на оценката: 

Входящ тест за семестриален изпит. Писмен изпит. Устен изпит. Събеседване с 

преподавателя. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Дискусии, писмен и устен отговор на въпроси, активно участие в практическите 

упражнения. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра Физиология. 

АНОТАЦИЯ 

Физиологията е основна теоретична дисциплина, запознаваща студентите с: 

Организмът като система. Физиологични функции и общи принципи на регулацията им – 

кибернетичен и физиологичен аспект. Хомеостазис. Обща и специфични прояви на 

възбудимите клетки. Синапси – видове. Химически синапси. Нервно-рефлексна 

регулация на физиологичните функции. Функционална морфология на вегетативната 

нервна система. Рефлекс, рефлексна дъга. Общи принципи на хуморалната регулация на 

физиологичните функции; физиологично действие на хормоните, секретирани от 

щитовидната и надбъбречната жлези, хипофизата и панкреаса. Напречно-набраздени и 

гладки мускули – функционална морфология. Физиология на система кръв – функции и 

обем; органични и неорганични съставки на кръвната плазма; хематокрит, СУЕ, формени 

елементи на кръвта – брой, функции, регулация на еритроцити, левкоцити, тромбоцити; 

кръвни групи и принципи на кръвопреливане; хуморален и клетъчен имунитет. 

Сърдечно-съдова система – физиологични особености на работния миокард и на 

възбудно-проводната система на сърцето; електрични, механични и звукови явления, 

характеризиращи сърдечната дейност, регулация на сърдечната дейност; артериален 

пулс. Регулация на артериалното кръвно налягане. Дихателна система – честота и ритъм 

на дишане; типове дишане; функционална морфология на въздухоносните пътища и 

белите дробове; белодробни обеми, капацитети и дебити, газова обмяна; транспорт и 

транспортни форми кислорода и на въглеродния диоксид; регулация на дишането – 

периферни и централни механизми. Храносмилателна система – функции; двигателна и 

секреторна дейност на различните етажи на храносмилателната система; форми на 
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резорбция на протеини, въглехидрати и липиди; регулация. Хранене и видове 

хранителни режими. Обмяна на белтъци, масти, въглехидрати и енергия. Отделителни 

функции на организма. Сензорни системи и принципното им устройство. 

Терморегулация. Състояние на бодрост и сън. 

В специалността “Медицински лаборант”, освен общите познания за човешкия 

организъм са необходими задълбочени такива и за референтните стойности на 

биопараметрите на хомеостазата. Изучавайки физиологията на човека, студентите 

усвояват и основна медицинска терминология, необходима за бъдещата им 

професионална дейност. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Овладяване фактологията за функциите на човешкия организъм и тяхната 

регулация в норма. 

2. Усвояване на основна медицинска терминология и практически умения. 

Запознаване с основни диагностични техники и лабораторни показатели. 

3. Придобиване на специфични теоретични познания и практически умения. 

4. Оформяне на познания за референтните граници на показателите на 

хомеостазата. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и 

умения: 

1. Да познават механизмите за осъществяването на основните физиологични 

функции на човешкия организъм и показателите им в норма. 

2. Да познават механизмите за регулация на функциите. 

3. Овладяване фактологията за функциите на човешкия организъм и тяхната 

регулация в норма. 

4. Да усвоят основна медицинска терминология и практически умения. 

5. Да са запознати с основни диагностични техники и лабораторни показатели. 

6. Да придобият специфични теоретични познания и практически умения. 

7. Да познават основните принципи на експерименталната работа. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 - 2 часа 

ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЪЗБУДИМИТЕ СТРУКТУРИ 

1. Предмет и задачи на физиологията. 

2. Организъм. Хомеостаза. Функции – вегетативни, соматични, психични, социални. 

Регулация на функциите – определение, видове регулаторни системи, нервно-

рефлексна и хуморална регулация – предимства и недостатъци. 

3. Дразнимост и възбудимост. Специфични и обща прояви на възбудния процес. Праг 

на дразнене. 

4. Синапси. Електрични и химични синапси - принципно устройство. Медиатори и 

модулатори.  
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ЛЕКЦИЯ № 2 - 2 часа 

ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЪЗБУДИМИТЕ СТРУКТУРИ 

1. Функции на нервната система. Рефлекс, рефлексна дъга. Видове рефлекси. 

Клинично важни рефлекси и тяхната диагностична стойност. 

2. Вегетативна нервна система – функционална морфология. 

ЛЕКЦИЯ № 3 - 2 часа 

ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА 
1. Физиология на ендокринната система – общи принципи на хуморалната регулация. 
Хипоталамо–неврохипофизна система: антидиуретичен хормон и окситоцин. 
2. Хипоталамо-аденохипофизна система. Гландотропни хормони – тиреотропен 
хормон, адренокортикотропен хормон и гонадотропни хормони. 
3. Хипоталамо-аденохипофизна система. Ефекторни хормони на аденохипофизата – 
соматотропен хормон, меланоцитостимулиращ хормон и пролактин. 
4. Йодсъдържащи хормони на щитовидната жлеза и участието им в енергийната 
обмяна – основна обмяна, и в терморегулацията. 
5. Регулация на калциево-фосфорната хомеостаза. 

ЛЕКЦИЯ № 4 - 2 часа 

ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА 
1. Хормони на задстомашната жлеза: глюкагон, соматостатин и инсулин. Регулация на 
кръвнозахарното ниво, хипергликемия и хипогликемия. 
2. Хормони на надбъбречната жлеза. Хормони на надбъбречния кортекс. 
Минералкортикоиди, глюкокортикоиди и участието им в приспособителните реакции 
на организма, мъжки и женски полови хормони. Проби за установяване на ранна 
бременност. 
3. Медуларни хормони – адреналин и норадреналин. Симпатико-адренална система. 

ЛЕКЦИЯ № 5 - 2 часа 

ФИЗИОЛОГИЯ НА СИСТЕМАТА КРЪВ 
1. Функции на кръвта – хомеостатична, транспортна, регулаторна, защитна. Обем на 
кръвта като част от телесната маса; хипер- и хиповолемия, кръвозагуба и дехидратация.  
2. Кръвна плазма: органични и неорганични съставки. 
3. Хематокрит. СУЕ. Еритроцити – брой и функции. Регулация на еритропоезата. 
Хемоглобин – физиологични и нефизиологични съединения на хемоглобина. 
4. Кръвни групи. Система АВО. Rh фактор. Принципи на кръвопреливането. 
Едногрупово и разногрупово кръвопреливане – схеми и количества. Аглутинация и 
хемолиза, хемотрансфузионен шок. 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 2 часа 

ФИЗИОЛОГИЯ НА СИСТЕМАТА КРЪВ 

1. Левкоцити – брой и функции, левкицитоза, левкопения. 
2. Клетъчен и хуморален имунитет. Синдром на придобита имунна недостатъчност. 
3. Тромбоцити – брой и функции. 
4. Хемостаза и хемокоагулация. Фактори на кръвосъсирването – вътрешни и външни 
каскадни механизми. Антикоагулация. Ендогенни и екзогенни антикоагуланти. 

ЛЕКЦИЯ № 7 - 2 часа 

ФИЗИОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

1. Физиология на двигателната система. Пасивна и активна част. 
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2. Напречнонабраздени мускули – функционална морфология, видове мускулни 

съкращения, мускулна работа и мускулна умора. 

3. Гладки мускули – функционална морфология, адекватни дразнители на гладките 

мускули. 

ЛЕКЦИЯ № 8 - 2 часа 

ФИЗИОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА 

1. Сърцето като орган. Сърдечен ритъм. Сърдечен цикъл и функции на клапния апарат. 

Ударен и минутен обем на сърцето при физиологичен покой и при различни 

функционални състояния. 

2. Регулация на сърдечната дейност – нервно-рефлексна и хуморална регулация. 

Движение на кръвта в артериите и вените. Артериален пулс - определяне и качества.  

ЛЕКЦИЯ № 9 - 2 часа 

ФИЗИОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА 

1. Артериално кръвно налягане: референтни стойности и методи на измерване. 

Регулация на артериалното кръвно налягане – промени в работата на сърцето, обема на 

кръвта, общото периферно съдово съпротивление и вискозитета на кръвта. 

ФИЗИОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

1. Външно дишане – функционално морфология на въздухоносните пътища и белите 

дробове. Механика на дишането. Честота и ритъм на дишане. Типове дишане.  

2. Статични белодробни обеми и капацитети и функционалното им значение – 

спирометрия. 

ЛЕКЦИЯ № 10 - 2 часа 

ГАЗОВА ОБМЯНА 

1. Транспорт и транспортни форми на кислорода и на въглеродния диоксид. 

2. Дихателен център – периферни и централни механизми за регулация на дишането. 

ЛЕКЦИЯ № 11 - 2 часа 

ФИЗИОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

1. Функции на храносмилателната система. 

2. Двигателна дейност на различните етажи на храносмилателната система – 

перисталтика и антиперисталтика. 

3. Секреторна дейност на храносмилателната система – протеолитични, амилолитични 

и липилитични ензими, секретирани в различните отдели. Форми на резорбция на 

протеините, въглехидратите и липидите. 

4. Хранене и видове хранителни режими. 

ЛЕКЦИЯ № 12 - 2 часа 

ФИЗИОЛОГИЯ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА 

1. Етапи на уринообразуването – гломерулна филтрация, тубулна реабсорбция и 

секреция. Количество и състав на първичната урина. 

2. Количество и състав на крайната урината. Механизми за концентрация и разреждане 

на урината. 

3. Значение на уринообразуването – очистваща функция и участие в регулацията на 

обема на кръвта, осмотичното налягане и кръвното налягане, значение на бъбреците за 

поддържане на алкално-киселинното равновесие на организма. 

4. Ендокринна функция на бъбреците. 
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ЛЕКЦИЯ № 13 - 2 часа 

СЕТИВНИ ФУНКЦИИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА 

1. Анализатори и принципното им устройство. 

2. Методи за определяне на функционалното състояние на анализаторите. 

3. Терморегулация. 

4. Състояния на бодрост и сън. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 - 2 часа 

ФИЗИОЛОГИЯ НА СИСТЕМАТА КРЪВ 

1. Запознаване с конвенционални и електронни методи на за броене на еритроцити и 

левкоцити. 

2. Морфология на видовете левкоцити. Диференциално броене – диференциална 

кръвна картина (ДКК). 

3. СУЕ. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

КРЪВНИ ГРУПИ 

1. Определяне на кръвни групи по системите АВО и Rh фактор чрез тест-серуми или 

тест-еритроцити. 

2. Правила за кръвопреливане – разногрупово и едногрупово кръвопреливане. 

3. Запознаване с методи за определяне на времето на кръвоспиране и кръвосъсирване. 

ФИЗИОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНО СЪДОВАТА СИСТЕМА 

1. Запознаване с физикалните методи за изследване на сърдечносъдовата система. 

2. Демонстрация на регистриране на ЕКГ – отвеждания по Айнтховен, униполярни и 

прекордиални отвеждания. 

3. Методи за измерване на артериално кръвно налягане. 

4. Определяне качествата на пулса. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

Задължителна: 

1. Лекционен курс 

2. Учебник по физиология на човека под ред. на проф. Р. Гърчев, 2007. 

3. “Физиология на човека” - под ред. на проф. Б.Пирьова и проф. Н.Начев, I-во изд., 

2000, 2006. 

4. Избрани теми от „Ръководство за практически упражнения по физиология за 

медици”. 

Препоръчителна: 

1. „Физиология на човека” - под ред. на проф. Н.Начев, 1989 г.  

2. „Сборник въпроси по физиология”. 
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КОНСПЕКТ 

ПО ФИЗИОЛОГИЯ 

1. Организъм. Функции на организма. Регулация на функциите – нива, общи 

принципи и системи, механизми. Хомеостазис. Дразнимост и възбудимост. Обща и 

специфични прояви на възбудния процес. 

2. Функции на нервната система. Синапси. Рефлекс – рефлексна дъга, видове 

рефлекси. 

3. Общи принципи на нервната регулация на функциите. Физиологични свойства на 

вегетативната нервна система. 

4. Функции и обем на кръвта. Органични и неорганични съставки на кръвната плазма. 

5. Еритроцити. Брой, функции, определяне. Регулация на еритропоезата. 

6. Хематокритна стойност. Скорост на утаяване на еритроцитите. 

7. Левкоцити. Брой, функции, определяне. Диференциална кръвна картина. Клетъчен 

и хуморален имунитет. 

8. Кръвоспиране и кръвосъсирване. Противосъсирващи системи. Лабораторни проби. 

9. Кръвни групи. Определяне. Принципи на кръвопреливането. 

10. Общи принципи на хуморалната регулация на функциите. 

11. Хипофиза. Хормони на аденохипофизата - физиологично действие и регулация на 

отделянето им. 

12. Хипофиза. Хормони на неврохипофизата - физиологично действие и регулация на 

отделянето им. 

13. Хормони на щитовидната жлеза - физиологично действие и регулация на 

отделянето им. 

14. Регулация на калциево-фосфорната хомеостаза. 

15. Хормони на надбъбречните жлези. Кортекс. Физиологично действие и регулация на 

отделянето им. 

16. Хормони на надбъбречната медула. Симпатикоадренална система. Стрес и дистрес. 

17. Хормони на панкреаса. Регулация на кръвнозахарното ниво. 

18. Ендокринна и репродуктивна функция на мъжката и женската полови системи. 

19. Двигателна система. Пасивна и активна част. Функционална морфология на 

напречно-набраздените мускули. 

20. Видове мускулни съкращения. Морфологични и функционални особености на 

гладките мускули. 

21. Дишане. Честота и ритъм на дишането. Статични и динамични дихателни 

показатели. 

22. Газова обмяна. Регулация на дишането. 

23. Сърдечно-съдова система. Сърцето като орган. Функционални особености на 

работния миокард и на възбудно-проводната система. Автоматия. 

24. Сърдечен цикъл. Функции на клапния апарат на сърцето. Ударен и минутен обем 

на сърцето и промените им при различни физиологични състояния 

25. Движение на кръвта в артериите, вените и капилярите. Артериален пулс - качества 

на пулса. Артериално кръвно налягане. Стойности. Измерване. 

26. Хранене. Видове хранене - рационално, профилактично и лечебно. 

27. Функции на храносмилателната система. Храносмилане в устата и стомаха. 

28. Функции на храносмилателната система. Храносмилане в тънките и дебелите 

черва. 

29. Жлъчен и панкреатичен сок. 
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30. Функции на бъбреците. Механизъм и значение на уринообразуването - гломерулна 

филтрация, тубулна реабсорбция, секреция. 

31. Микция. Състав и количество на крайната урина. 

32. Форми на резорбция и обмяна на белтъци, масти и въглехидрати, соли, витамини, 

вода. 

33. Обмяна на енергията. Основна обмяна. 

34. Терморегулация: механизми на топлопродукцията и топлоотдаването. Медицинска 

термометрия. 

35. Сетивни функции на нервната система. Основни принципи в работата на 

анализаторите. 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЧНА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Органична и 

неорганична 

химия 

I 60 30 30 2/2  
    

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, лабораторни упражнения, семинарни упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

30 часа лекции, 30 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, схеми, молекулни модели, лабораторни пособия и 

апарати. 

Форми на оценяване: 

Текущ контрол – ежеседмичен входящ тест, устно препитване. 

Краен контрол – писмен изпит. 
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Формиране на оценката: 

Резултатите от обучението по дисциплината се оценяват посредством текуща оценка в 

хода на провежданото обучение и комплексна оценка след приключване на изпита в 

края на семестъра. 

Крайната комплексна оценка (ККОц) от придобитите знания по учебната дисциплина 

се закръгля до цяла единица и се получава от зависимостта: 

ККОц = 0,2.ТО + 0,8.И , 

където: 

ТО – текуща оценка от контрола в процеса на изучаване на дисциплината (трябва да не 

е „Слаб 2”); 

И – оценка от изпита (трябва да не е „Слаб 2”). 

При условие, че оценката за ТО и /или за И е „Слаб 2”, крайната комплексна оценка е 

„Слаб 2”. 

Крайната оценка се закръгля до единица и се вписва в учебната документация. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Системата за контрол на подготовката на студентите през семестъра включва 

провеждането на контролни и тестове. В края на всяко упражнение се контролират 

получените резултати и се прави препитване върху изработеното упражнение. 

Лабораторните упражнения се изпълняват от студентите самостоятелно. За всяко 

упражнение се изготвя протокол. Студентите защитават протоколите пред 

преподавателя, ръководещ упражнението. Оценката за всеки студент се формира въз 

основа на теоретичната му подготовка за разработеното упражнение и изпълнението на 

препаративната задача. Семестриалната оценка се оформя чрез писмен изпит. 

Семестриален изпит: 

Да /входящ тест, писмен изпит/. 

Държавен изпит: 

Не /- 

Водещ преподавател: 

Преподавател от Медицински колеж. 

АНОТАЦИЯ 

Учебната програма е съобразена с изискванията за професионална компетентност 

на медицинския лаборант. Съдържанието на програмата е разделено на два раздела. 

Първият раздел запознава студентите с теоретичните основи на общата и неорганична 

химия. Вторият раздел - органична химия - запознава студентите със строежа и 

свойствата на голям брой органични съединения, чийто производни притежават 

биологични свойства. Основна цел на дисциплината е да подготви студентите 

медицински лаборанти за успешно усвояване на следващите в тяхното обучение 

дисциплини: аналитична химия, биохимия, клинична лаборатория, фармакология. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Основна задача на лекционния курс по неорганична и органична химия е да даде 

на студентите основни познания за: 

• Дисперсни системи; 
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• Строеж и свойства на органични съединения определени в клиничната 

лаборатория: триглицероли, фосфолипиди, стероли, полови хормони, карбонилни 

съединения, пурини, белтъци, аминокиселини, хемоглобин и др. 

В курса се поставя основата от знания необходими за изучаваните дисциплини: 

аналитична химия, биохимия, клинична лаборатория. 

Лабораторните упражнения имат за задача придобиване на практически умения и 

навици за: 

• Приготвяне на процентни, моларни и нормални разтвори, които се използват при 

изследвания в клиничните, микробиологичните и хистологичните лаборатории; 

• Буферни разтвори и тяхното приложение в лабораторната диагностика; 

• Изследване на свойствата на основни групи органични съединения. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и 

умения: 

• Да разбират смисъла и съдържанието на понятия, като: концентрация на 

разтворите, реакция на средата, значението и действието на буферните разтвори. 

• Да решават експериментални задачи, свързани с приготвяне на разтвори с 

определена концентрация и да могат да използват различни видове концентрации като 

преминават от една в друга. 

• Експериментално да определят рН и да приготвят разтвори с точно определено рН. 

• Да имат познания за строежа, свойствата, стабилността и методите за 

получаване на комплексни съединения и колоидни разтвори. 

• Да познават същността на окислително-редукционните процеси. 

• Да имат познания за структурата на органичните молекули, за реакционната 

способност на най-важните класове органични съединения и знания за 

закономерностите в химичното поведение на основните класове органични съединения 

и то в тясна връзка с техния строеж. 

• Студентите трябва да имат основни умения за работа в химична лаборатория: да 

познават и да работят с проста лабораторна екипировка – колби, цилиндри, чаши, 

нагревателни уреди, центрофуги и ексикатори; да умеят да приготвят разтвори; да 

извършват процедури на разтваряне, разреждане и концентриране. 

• Да анализират неорганичните и органичните вещества използвани и определяни 

в клиничната практика. 

• Да използват подходящи методи за анализ и доказване. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

ДИСПЕРСНИ СИСТЕМИ 

1. Разтвори. 

2. Механизъм на разтваряне. 

3. Видове разтвори. 

4. Топлинен ефект на разтварянето. 

5. Концентрация на разтворите. 

5.1. Процентна концентрация. 

5.2. Моларна и еквивалентна концентрация. 
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5.3. Преминаване от един към друг начин на изразяване на концентрацията. 

6. Методи на разреждане и смесване за приготвяне на разтвори. 

ЛЕКЦИЯ № 2 - 2 часа 

КОЛОИДНИ РАЗТВОРИ 

1. Видове колоидни системи. 

2. Методи за получаване на колоидни разтвори. 

3. Свойства на колоидните разтвори. 

3.1. Оптични свойства. 

3.2. Кинетични свойства. 

3.3. Електрични свойства. 

3.4. Мицеларна теория за строежа на золите на лиофобните колоиди. 

4. Стабилност на колоидните разтвори. 

4.1. Коагулация. 
4.2. Пептизация. 
4.3. Колоидна защита. 

ЛЕКЦИЯ № 3 - 2 часа 

РАЗТВОРИ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ 

1. Теория за електролитната дисоциация. 

2. Йонни равновесия и процеси в разтвори на електролити. 

3. Протолитна теория за киселини и основи. 

4. Йонно произведение на водата. 

5. Водороден показател – рН. 

6. Методи за измерване на рН. 

7. Буферн разтвори. 

7.1. Буферен капацитет. 

7.2. Фосфатен буфер, карбонатен и хемоглобинов буфер. 

ЛЕКЦИЯ № 4 - 2 часа 

РАВНОВЕСИЯ ПРИ МАЛКО РАЗТВОРИМИ СЪЕДИНЕНИЯ 

1. Разтворимост. 

2. Произведение на разтворимост. 

3. Образуване и разтваряне на утайки. 

3.1. Последователно утаяване на две утайки. 

3.2. Превръщане на една утайка в друга. 

4. Влияние на странични вещества върху разтворимостта на утайката - влияние на общ 

йон, на чужди йони, на pH, на комплексообразуващ агент. 

ЛЕКЦИЯ № 5 - 2 часа 

НЕУТРАЛИЗАЦИЯ И ХИДРОЛИЗА НА СОЛИ 

1. Степен на хидролизата. 

2. Хидролизата като равновесен процес - хидролизна константа, влияние на 

разреждането. 

3. Влияние на температурата. 

4. Значение на хидролизните процеси. 
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ЛЕКЦИЯ № 6 - 2 часа 

КОМПЛЕКСНИ СЪЕДИНЕНИЯ 

1. Координационна теория на Вернер: основни понятия (комплексообразувател, 

координационно число, дентатност - хелати). 

2. Класификация (катионни, анионни и неутрални комплекси). 

3. Пространствен строеж. 

4. Изомерия. 

5. Стабилност – стабилитетна константа, двойни соли. 

6. Номенклатура. 

ЛЕКЦИЯ № 7 - 2 часа 

ОКИСЛИТЕЛНО-РЕДУКЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

1. Окисление и редукция. 

2. Степен на окисление. 

3. Класификация на окислително-редукционните процеси. 

4. Съставяне на уравненията на окислително-редукционните процеси. 

5. Окислително-редукционни потенциали. 

6. Значение на окислително-редукционните процеси в обмяната на веществата. 

ЛЕКЦИЯ № 8 - 2 часа 

ХИДРОКСИЛНИ ПРОИЗВОДНИ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИТЕ 

1. Алкохоли 

1.1. Наситени едновалентни и многовалентни алкохоли – определение, 

класификация и номенклатура. 

1.2. Химични свойства: реакции с разкъсване на О – Н връзката, реакции с 

разкъсване на С – О връзката, ОРП. 

1.3. По-важни представители, физиологично действие, приложение в медицината. 

2. Тиоалкохоли и тиоестери 

2.1. Киселинни свойства и реакции на окисление при тиоалкохоли. 

2.2. Представители с биологично значение: цистеин/цистин, липоева киселина, 

глутатион. Коензим А. 

ЛЕКЦИЯ № 9 - 2 часа 

КАРБОНИЛНИ ПРОИЗВОДНИ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИТЕ 

1. Алдехиди и кетони – определение, класификация и номенклатура. 

2. Строеж на карбонилната група. 

3. Получаване. 

4. Сравнително разглеждане на химичните свойства на алдехиди и кетони. 

4.1. Нуклеофилни присъединителни реакции (АN) – механизъм. 

4.2. Присъединяване на амоняк и аминопроизводни към алдехиди и кетони. 

4.3. Окисление на карбонилни съединения. 

5. По-важни представители, физиологично действие. 

6. Доказване на кетонни тела в клиничната лаборатория. 

ЛЕКЦИЯ № 10 - 2 часа 

КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ 

1. Определение. 

2. Класификация и номенклатура. 

3. Получаване. 
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4. Химични свойства на мастни и ароматни монокарбоксилни киселини. 

5. Представители на моно- и дикарбоксилни киселини с биологично значение. 

ЗАМЕСТЕНИ КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ 

1. Хидроксикарбоксилни киселини - видове. 

1.1. Получаване. 

1.2. Химични свойства: реакции до –СООН група, реакции до –ОН група.  

1.3. Изомерия. 

1.4. Представители с биологично значение: млечна, β – хидрокси маслена, винена, 

лимонена, ябълчена, салицилова и галова киселина. Лекарствени средства 

производни на салициловата киселина. 

1.5. Приложение в лабораторната диагностика. 

2. Кетокарбоксилни киселини 

2.1. Видове. 

2.2. Представители с биологично значение – пирогроздена киселина, ацетоцетна 

киселина. 

ВЪГЛЕРОДНА КИСЕЛИНА 

1. Строеж и свойства. 

2. Производни на въглеродната киселина с биологично значение. 

ЛЕКЦИЯ № 11 - 2 часа 

ВЪГЛЕХИДРАТИ 

1. Монозахариди 

1.1. Определение и класификация. 

1.2. Строеж. 

1.3. Изомерия (тавтомерия, аномери, епимери, стереоравнинни формули по 

Хауърт). 

1.4. Химични свойства: свързани с карбонилната група; свързани с хидроксилните 

групи. 

1.5. По-важни представители с биологично значение - глюкоза, фруктоза, рибоза. 

2. Дизахариди - типове връзки. 

2.1. Дизахариди от малтозов тип (редуциращи дизахариди) - малтоза (малцова или 

сладова захар), лактоза – строеж, свойства, биологично значение. 

2.2. Дизахариди от трехалозов тип (нередуциращи дизахариди). Захароза – строеж, 

свойства и биологично значение. 

3. Полизахариди - определение, строеж, класификация. 
3.1. Хомополизахариди: Нишесте – състав, строеж, свойства, биологично значение. 

Гликоген – състав, строеж, свойства, биологична роля. Целулоза - състав, 
строеж, свойства. 

3.2. Хетерополизахариди. Полизахариди на съединителната тъкан (Муковещества) - 
хиалуронова киселина, хондроитинсулфат, хепарин. Строеж и биологична роля. 

ЛЕКЦИЯ № 12 - 2 часа 

АМИНОКИСЕЛИНИ 

1. Определение и видове. 
2. Строеж, класификация, изомерия, биологична активност. 
3. Химични свойства: 

3.1. Свойства засягащи аминогрупата. 
3.2. Свойства до карбоксилната група. 
3.3. Свойства засягащи едновременно и двете групи. 
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БЕЛТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА 
1. Класификация. 
2. Структура на протеините - първична, вторична, третична и четвъртична структура. 
3. Свойства на белтъците. 
4. Цветни реакции за доказване на белтъци – ксантопротеинова, нинхидринова, 
биуретова и оловносулфидна проби. 

ЛЕКЦИЯ № 13 - 2 часа 

ЛИПИДИ 

1. Прости липиди - Триглицериди (мазнини). 
1.1. Състав, строеж, свойства, биологично значение. 

2. Сложни липиди: 
2.1. Фосфолипиди (фосфатиди). Състав, строеж, свойства, класификация. 

- Глицерофосфатиди - естерни и ацетални фосфатиди (плазмалогени) – 
състав, строеж, биологична роля. 

- Сфингозинфосфатиди (сфингомиелини) - състав, строеж, биологична роля. 
2.2. Гликолипиди. 

ЛЕКЦИЯ № 14 - 2 часа 

СТЕРОИДИ 

1. Определение и класификация. 

2. Стероли (Стерини) – холестерол, ергостерол – състав, строеж, свойства, биологична роля. 

3. Полови хормони. Женски полови хормони – естрогени и гестагени. Мъжки полови 

хормони – тестостерон. Състав, строеж, биологична роля, приложение в медицината. 

4. Хормони на надбъбречната жлеза – гликокортикоиди и минералкортикоиди. Строеж, 

биологична роля, приложение в медицината. 

5. Жлъчни киселини – състав, строеж и физиологична роля. 

ЛЕКЦИЯ №15 - 2 часа 

ХЕТЕРОЦИКЛЕННИ СЪЕДИНЕНИЯ 

1. Определение. 
2. Класификация. 
3. Хетероциклени съединения с петатомен пръстен и един хетероатом. 

3.1. Пирол 
3.2. Порфини и порфирини 
3.3. Хемоглобин 

4. Кондензирани хетероциклени системи. 
4.1. Пурини, птеридини. 
4.2. Кислородни производни на пурина - пикочна киселина, хипоксантин, ксантин и 

биологичната им роля в организма. 
4.3. Аминопроизводни на пурина – аденин и гуанин и техни нуклеозиди, 

биологична функция. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 - 2 часа 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ХИМИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ 
1. Техника на безопасност при работа в химическите лаборатории. 
2. Основни лабораторни съдове и пособия. 
3. Основни лабораторни операции. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 2 - 2 часа 

РАЗТВОРИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ТЕГЛОВНИ И ОБЕМНИ ПРОЦЕНТНИ РАЗТВОРИ 

ОТ СУБСТАНЦИЯ 

1. Приготвяне на разтвор на NaCl с масова част 0,9 %. 

2. Приготвяне на разтвор на AgNО3 с масова част 2 %. 

3. Приготвяне на разтвор на СН3СООН с обемна част 3 %. 

4. Приготвяне на разтвор от CuSO4 .5H2O с масова част 5 %. 

Стехиометрични изчисления 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 - 2 часа 

РАЗТВОРИ. СМЕСВАНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ РАЗТВОРИ 

1. Приготвяне на процентни разтвори чрез прилагане на методите на разреждане. 

2. Приготвяне на процентни разтвори чрез прилагане на методите на смесване. 

Стехиометрични изчисления 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 - 2 часа 

РАЗТВОРИ. ПРИГОТВЯНЕ НА НОРМАЛНИ И МОЛАРНИ РАЗТВОРИ 

1. Приготвяне на нормални разтвори. 

2. Приготвяне на моларни разтвори. 

3. Смесване и разреждане на нормални и моларни разтвори. 

Стехиометрични изчисления 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 - 2 часа 

КОЛОИДНИ РАЗТВОРИ. ПОЛУЧАВАНЕ, СВОЙСТВА И СТАБИЛНОСТ НА 

КОЛОИДНИТЕ РАЗТВОРИ 

1. Получаване на зол от Fe(OH)3 чрез хидролиза. 

2. Получаване на хидрозол на S. 

3. Защитно действие на лиофилен колоид – получаване на зол от AgCl защитен от 

желатинов разтвор. 

4. Определяне знака на заряда на колоидни частици по метода на капилярния анализ. 

Стехиометрични изчисления 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 - 2 часа 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА РАЗТВОРИМОСТ. СРАВНЯВАНЕ РАЗТВОРИМОСТТА НА 

ВЕЩЕСТВАТА ПО ТЯХНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА РАЗТВОРИМОСТ 

1. Определяне разтворимостта на K2Cr2O7. 
2. Топлинен ефект на разтваряне на различни соли. 

Стехиометрични изчисления 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 - 2 часа 

КОМПЛЕКСНИ СЪЕДИНЕНИЯ. ПОЛУЧАВАНЕ И СВОЙСТВА НА КОМПЛЕКСНИТЕ 

СЪЕДИНЕНИЯ 

1. Разлика между прости, двойни и комплексни соли. 

2. Получаване на K2[Hg I4] 

3. Получаване на [Cu(NH3)4](OH)2 

4. Получаване на [Ag(NH3)2]Cl 

5. Доказване дисоциацията на [Ag(NH3)2]Cl 

Стехиометрични изчисления 
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УПРАЖНЕНИЕ № 8 - 2 часа 

СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ 

1. Разтвори 

2. Комплексни съединения 

3. ОРП 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 - 2 часа 

НАСИТЕНИ ЕДНОВАЛЕНТНИ И МНОГОВАЛЕНТНИ АЛКОХОЛИ. СВОЙСТВА И 

ХАРАКТЕРНИ РЕАКЦИИ ЗА АЛКОХОЛИ. 

1. Доказване на вода в етилов алкохол. 

2. Окисляване на алкохоли с калиев дихромат. 

3. Йодоформена реакция. 

4. Взаимодействие на глицерол с меден дихидроксид. 

5. Естерификация на етанол с оцетна киселина. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 - 2 часа 

КАРБОНИЛНИ ПРОИЗВОДНИ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИТЕ. СВОЙСТВА И 

ХАРАКТЕРНИ РЕАКЦИИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ 

1. Редукционни свойства на алдехидите: 

- Окисляване на алдехиди с амонячен разтвор на сребърен нитрат (проба на Толенс). 

- Окисляване на алдехиди с Фелингов разтвор. 

- Окисляване на алдехиди с меден дихидроксид. 

2. Йодоформена реакция за ацетон. 

3. Цветна реакция за ацетон с натриев пентацианонитрозоферат (ІІІ) (проба на Легал). 

4. Ацетонът като разтворител на смоли и пластмаси. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 - 2 часа 

ХИДРОКСИКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ. СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРНИ РЕАКЦИИ 

ЗА ХИДРОКСИКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ 

1. Отнасяне на салицилова киселина към железен трихлорид. 

2. Доказване отсъствието на фенолна хидроксилна група в аспирина. 

3. Взаимодействие на млечна (2-хидроксипропанова) киселина с железен трихлорид 

(Проба на Уфелман). 

4. Взаимодействие на винена киселина с калиева основа. 

5. Взаимодействие на винена и лимонена киселина с калциев хлорид. 

6. Доказване на наличието на съседни хидроксилни групи във винената киселина. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 - 2 часа 

ВЪГЛЕХИДРАТИ. СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРНИ РЕАКЦИИ ЗА МОНОЗАХАРИДИ 

1. Обща реакция за въглехидрати с 1-нафтол (реакция на Милош). 

2. Отнасяне на въглехидрати към: 

- амонячен разтвор на сребърен нитрат 

- Фелингов разтвор 

3. Различаване на алдози от кетози (реакция на Селиванов). 

4. Взаимодействие на въглехидрати с меден дихидроксид. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 13 - 2 часа 

ВЪГЛЕХИДРАТИ. СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРНИ РЕАКЦИИ ЗА ДИЗАХАРИДИ И 

ПОЛИЗАХАРИДИ 

1. Доказване на трехалозов и малтозов тип свързване при дизахаридите. 

2. Отнасяне на въглехидрати към разтвор на сярна киселина. 

3. Качествена реакция за захароза. 

4. Взаимодействие на нишесте с разтвор на йод. 

5. Ензимна хидролиза на нишесте. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 - 2 часа 

БЕЛТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА. УТАЕЧНИ И ЦВЕТНИ РЕАКЦИИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА 

БЕЛТЪЦИ 

1. Утаяване на белтъчни вещества със соли на тежки метали. 

2. Доказване на пептидни връзки в пептиди и белтъци. Биуретова проба. 

3. Доказване на S-съдържащи аминокиселини в белтъци. Оловносуфидна реакция. 

4. Милонова реакция. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 - 2 часа 

СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ 

1. Алкохоли 

2. Алдехиди и кетани 

3. Карбоксилни киселини 

4. Аминокиселини 

5. Белтъци 

6. Липиди 

7. Стероиди 

8. ХЦС 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Трендафилов Д., М. Минасян, Л. Щерева, Неорганична химия, Наука и изкуство, 

София 1991 г. 

2. Величков Л., М. Младенова, Органична химия, Наука и изкуство, София, 1990 г. 

3. Луканов Л., Биоорганична химия, Пловдив, 2001 г. 

4. Робев Ст., Химия, Медицинско издателство “Арго”, 2000 г. 

5. Михов Б., Химия в медицината, Медицина и физкултура, 2001 г. 

6. Петров Г., Органична химия, УИ “Св. Климент Охридски”, София, 2006 г. 

7. Лазаров Д., Неорганична химия, Университетско издателство “Св. Климент 

Охридски”, София, 2006 г. 

8. Дамянова Л., Ал. Алексиев, Ръководство за практически упражнения по химия, 

Наука и изкуство, София, 1991 г. 

9. Минасян М., Е. Трендафилова, Ц. Ковачев, В. Караиванова, Ръководство за 

лабораторни упражнения по неорганична химия със стехиометрични изчисления 

Медицинско издателство „АРСО”, София, 1999 г. 

10. Добрев Хр., С. Чарбаджийски, Хр. Иванов Ръководство по органична химия, УИ 

“Св. Климент Охридски”, София, 2004 г. 

11. Пелова Р., А. Димитров, Ръководство за лабораторни упражнения по Неорганична 

химия, Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2003 г. 
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КОНСПЕКТ 

ПО ОРГАНИЧНА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ 

1. Дисперсни системи. Механизъм на разтваряне. Видове разтвори. Топлинен ефект 
на разтварянето. Концентрация на разтворите. Процентна концентрация. Моларна и 
еквивалентна концентрация. Преминаване от един към друг начин на изразяване на 
концентрацията. Методи на разреждане и смесване за приготвяне на тегловни и 
обемни процентни разтвори. 

2. Колоидни разтвори. Класификация. Получаване –дисперсионни и кондензационни 
методи. Свойства – оптични, кинетични и електрични. Мицеларна теория за 
строежа на золите на лиофобните колоиди. Стабилност на колоидните разтвори. 
Коагулация. Пептизация. Колоидна защита. 

3. Разтвори на електролити. Протолитна теория за киселини и основи. Дисоциация на 
водата – йонно произведение на водата. Водороден показател – рН. Методи за 
измерване на рН. Буферни разтвори. Свойства. Буферен капацтет. Фосфатен буфер, 
карбонатен и хемоглобинов буфер. Ролята на буферите в поддържане на рН в 
неживата и живата природа. Буферни системи на кръвта в организма. 

4. Разтворимост. Произведение на разтворимост. Образуване и разтваряне на утайки. 
Последователно утаяване на две утайки, превръщане на една утайка в друга. 
Влияние на странични вещества върху разтворимостта на утайката – влияние на 
общ йон, на чужди йони, на pH, на комплексообразуващ агент. 

5. Неутрализация и хидролиза на соли. Степен на хидролизата. Хидролизата като 
равновесен процес - хидролизна константа, влияние на разреждането. Влияние на 
температурата. Значение на хидролизните процеси. 

6. Комплексни съединения. Координационна теория на Вернер: основни понятия 
(комплексообразувател, координационно число, йони от вътрешната и външна 
сфера). Класификация (катионни, анионни и неутрални комплекси). Стабилност – 
стабилитетна константа, двойни соли. Хелати – общи понятия. 

7. Окислително-редукционни процеси. Окисление и редукция. Степен на окисление. 
Класификация на окислително – редукционните процеси. Съставяне на 
уравненията на окислително-редукционните процеси. Окислително-редукционни 
потенциали. Значение на окислително-редукционните процеси за обмяната на 
веществата. 

8. Хидроксилни производни на въглеводородите – алкохоли. Наситени едновалентни 
и многовалентни алкохоли – определение, класификация и номенклатура. Химични 
свойства: реакции с разкъсване на О–Н връзката, реакции с разкъсване на С–О 
връзката, ОРП. По-важни представители, физиологично действие, приложение в 
медицината. Тиоалкохоли и тиоестери – Киселинни свойства и рекции на 
окисление при тиоалкохоли. Представители с биологично значение: 
цистеин/цистин, липоева киселина, глутатион. Коензим А. 

9. Карбонилни производни на въглеводородите – Алдехиди и кетони – определение, 
класификация и номенклатура. Строеж на карбонилната група. Получаване. 
Сравнително разглеждане на химичните свойства на алдехиди и кетони. 
Нуклеофилни присъединителни реакции (АN) – механизъм. Присъединяване на 
амоняк и аминопроизводни към алдехиди и кетони. Окисление на карбонилни 
съединения. По-важни представители, физиологично действие. Доказване на 
кетонни тела в клиничната лаборатория. 

10. Карбоксилни киселини – определение, класификация и номенклатура. Получаване. 
Химични свойства на мастни и ароматни монокарбоксилни киселини. 
Представители на моно- и дикарбоксилни киселини с биологично значение. 
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11. Заместени карбоксилни киселини. Хидроксикарбоксилни киселини - видове. 

Получаване. Химични свойства: реакции до –СООН група, реакции до –ОН група. 

Изомерия. Представители с биологично значение: млечна, β – хидрокси маслена, 

винена, лимонена, ябълчена, салицилова киселина. Приложение в лабораторната 

диагностика. Кетокарбоксилни киселини – видове. Представители с биологично 

значение – пирогроздена киселина, ацетоцетна киселина. 

12. Въглеродна киселина – строеж, свойства. Производни на въглеродната киселина – 

строеж, свойства, по-важни представители с биологично значение. 

13. Монозахариди – определение, класификация. Строеж. Изомерия (тавтомерия, 

аномери, епимери, стереоравнинни формули по Хауърт). Химични свойства 

свързани с карбонилната група. Химични свойства свързани с хидроксилните 

групи. По-важни представители с биологично значение – глюкоза, фруктоза, 

рибоза. 

14. Дизахариди – типове връзки. Дизахариди от малтозов тип (редуциращи 

дизахариди). Малтоза (малцова или сладова захар), лактоза – строеж, свойства, 

биологично значение. Дизахариди от трехалозов тип (нередуциращи дизахариди). 

Захароза – строеж, свойства и биологично значение. 

15. Полизахариди – определение, строеж, класификация. Видове: Хомополизахариди: 

Нишесте – състав, строеж, свойства, биологично значение. Гликоген – състав, 

строеж, свойства, биологична роля. Целулоза – състав, строеж, свойства. 

Хетерополизахариди. Полизахариди на съединителната тъкан (Муковещества) – 

хиалуронова киселина, хондроитинсулфат, хепарин. Строеж и биологична роля. 

16. Аминокиселини – Определение и видове. Строеж, класификация, изомерия, 

биологична активност. Химични свойства засягащи аминогрупата. Химични 

свойства до карбоксилната група. Свойства засягащи едновременно и двете групи. 

17. Белтъчни вещества. Класификация, химичен състав и структура на протеините. 

Първична, вторична, третична и четвъртична структура. Свойства на белтъците. 

Цветни реакции за доказване на белтъци – ксантопротеинова, нинхидринова и 

оловносулфидна проби. 

18. Липиди. Прости липиди – Триглицериди (мазнини). Състав, строеж, свойства, 

биологично значение. Сложни липиди: Фосфолипиди (фосфатиди). Състав, строеж, 

свойства, класификация: глицерофосфатиди – естерни и ацетални фосфатиди 

(плазмалогени) – състав, строеж, биологична роля; сфингозинфосфатиди 

(сфингомиелини) – състав, строеж, биологична роля. Гликолипиди. 

19. Стероиди. Стероиди. Стероли (Стерини) – холестерол, ергостерол - състав, строеж, 

свойства, биологична роля. Полови хормони. Женски полови хормони- естрогени и 

гестагени. Мъжки полови хормони – тестостерон. Състав, строеж, биологична роля. 

17 – кетостероиди. Хормони на надбъбречната жлеза – гликокортикоиди и 

минералкортикоиди. Строеж, биологична роля. Жлъчни киселини – състав, строеж 

и физиологична роля. 

20. Хетероцикленни съединения – определение и класификация. Хетероциклени 

съединения с петатомен пръстен и един хетероатом – Пирол. Порфини и 

порфирини. Хемоглобин. 

21. Кондензирани хетероциклени системи. Пурини, птеридини. Кислородни 

производни на пурина – пикочна киселина, хипоксантин, ксантин и биологичната 

им роля в организма. Аминопроизводни на пурина – аденин и гуанин и техни 

нуклеозиди, биологична функция. 
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ОБЩИ ГРИЖИ ЗА БОЛНИЯ С ИНЖЕКЦИОННА ТЕХНИКА 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Общи грижи за 

болния с 

инжекционна 

техника 

I 45 15 30 1/2   
   

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно-квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекционен курс по основни раздели, практически упражнения с демонстрация, 

самостоятелна работа, инструктаж, наблюдение, беседа. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

15 часа лекции, 30 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Дискусия, решаване на практически задачи. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тестове. 

Формиране на оценката: 

Крайната оценка се оформя от текущото оценяване, дидактически тест и цялостното 

представяне по време на обучението. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, решаване на тестове. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Сестрински и акушерски грижи”. 

Катедра: 

Сестрински и акушерски грижи. 
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АНОТАЦИЯ 

Овладяването на знания и умения за грижите за болния са важна предпоставка за 

качествено изпълнение на професионалните задължения на медицинските лаборанти. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Да се запознаят с организацията на медицинската помощ. 

2. Да овладеят комуникативните умения при общуване с пациента и близките му. 

3. Да придобият практически умения и навици при извършването на различни 

манипулации. 

4. Да измерват и регистрират соматичните показатели на пациента. 

5. Да придобият знания за поведение при спешни състояния. 

6. Да запознае студентите с общите и специални грижи за болния и да овладеят 

умения за изпълнение на инжекционна терапия. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и 

умения: 

• организация на медицинската помощ 

• основни характеристики на общуването 

• норма и патология на жизнените показатели 

• основни принципи на асептика и антисептика 

• приложение на лекарствени средства 

• овладяване на шок 

• измерване и регистриране на жизнени показатели 

• подготовка на дезинфекционни разтвори 

• провеждане и контрол на методите за дезинфекция и стерилизация 

• използване за лични предпазни средства 

• приложение на лекарствени средства. Техники за изпълнение. 

• поведение при пациенти в шок 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 1 час 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ – ВИДОВЕ СТРУКТУРА 

1. Организация на медицинската помощ в България. 

2. Видове лечебни заведения според ЗЛЗ. 

3. Организация на работа на медицинските специалисти. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 1 час 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ. БОЛНИЧЕН 

РЕЖИМ. РЕЖИМ НА БОЛНИЯ 

1. Правилник за вътрешния ред – същност, значение. 

2. Болничен режим – значение, изисквания. 

3. Общоболничен режим, режим на отделението, стая. 

4. Режим на болния – видове, характеристика. 
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ЛЕКЦИЯ № 3 – 4 часа 

КОМУНИКАЦИЯ. БАРИЕРИ НА ОБЩУВАНЕ 

Същност. Видове комуникации – 2 часа 

1. Определение. 

2. Елементи на комуникацията. 

3. Видове комуникации. 

4. Изисквания за добра комуникация. 

5. Умения за водене на разговори. 

Бариери на общуване и начини за преодоляването им – 2 часа 

1. Определение, същност. Делово общуване. 

2. Видове бариери на общуване. 

3. Начини за преодоляването им с цел повишаване ефективността в деловото 

общуване. 

4. Конфликт – видове. Начини за преодоляването им. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ – ВИДОВЕ И КОНТРОЛ 

1. Определение за дезинфекция. 

2. Видове дезинфекция. 

3. Контрол. 

4. Определение за стерилизация. 

5. Видове стерилизация. 

6. Контрол. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 1 час 

НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ 
1. Определение, същност. 
2. Етимология. 
3. Епидемиологични особености. 
4. Мерки за преодоляването им. 
5. Изследвания. 
6. Лични предпазни средства. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 4 часа 

СОМАТИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Температура – 1 час 
1. Същност на терморегулацията. 
2. Хипотермия, хипертермия. 
3. Правила за измерване на телесната температура. 
4. Регистриране. 

Пулс – 1 час 
1. Определение на понятието „пулс”. 
2. Качества на пулса. 
3. Патологични отклонения. 
4. Изследване и регистриране на пулс. 

Кръвно налягане – 1 час 
1. Определение. 
2. Видове. 
3. Хипотермия, хипертермия. 
4. Правила за измерване на кръвното налягане. 
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Дишане – 1 час 
1. Физиология на дишането. Типове дишане. 
2. Качества и патологични промени. 
3. Изследване и регистриране на дишането. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. Определение на понятието „лекарствено средство”. 
2. Дози. 
3. Начини на приложение. 
4. Видове действия на лекарствените вещества. 
5. Правила за прилагане. 
6. Странични действия. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

КОМУНИКАЦИЯ. БАРИЕРИ НА ОБЩУВАНЕ 
1. Решаване на типови и ситуационни задачи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
1. Приготвяне на дезинфекционни разтвори. 
2. Съвременни дезинфекционни средства. 
3. Подготовка на материали за стерилизация – демонстрация. 
4. Контрол на дезинфекция и стерилизация. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ 
1. Лични предпазни средства – демонстрация. 
2. Правила за поставянето им. 
3. Обработка след използването им. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 6 часа 

СОМАТИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Температура – 2 часа 
1. Места за измерване на температура, правила, необходими пособия. 
2. Измерване и регистриране на температура – демонстрация. 
3. Грижи за болен с треска. 

Пулс – 2 часа 
1. Места за изследване на пулс. 
2. Правила. 
3. Измерване и регистриране на пулс. 

Кръвно налягане – 1 час 
1. Правила за измерване на кръвно налягане. 
2. Необходими пособия. 
3. Измерване и регистриране на кръвно налягане. 

Дишане – 1 час 
1. Правила за изследване на дишане. 
2. Определяне на качествата на дишането. 
3. Измерване и регистриране на дишането – демонстрация. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 16 часа 

ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. ИНЖЕКЦИОННО 

ПРИЛОЖЕНИЕ – 2 Ч. 

1. Видове спринцовки и игли – демонстрация. 

2. Правила при сглобяване на спринцовки. 

3. Подготовка за работа. 

4. Обработка на спринцовката и иглата след инжектиране. 

5. Демонстрация на различни начини на приложение на лекарствените средства. 

АСПИРИРАНЕ ОТ АМПУЛА, ФЛАКОН, БАНКА – 2 Ч. 

1. Форми на лекарствените вещества за инжекционно приложение. 

2. Правила при аспириране. 

3. Правила и изисквания за извършване на инжекцията. 

4. Показания и противопоказания. 

5. Изисквания към лекарствата за инжекционно приложение. 

ПОДКОЖНА ИНЖЕКЦИЯ - 2 Ч. 

1. Определение. 

2. Показания. 

3. Места за приложение. 

4. Необходими принадлежности. 

5. Подготовка на болния. 

6. Техника. 

МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ – 2 Ч. 

1. Определение. Показания. Противопоказания. 

2. Изисквания към лекарствата. 

3. Места за приложение. 

4. Необходими принадлежности. 

5. Подготовка на пациента. 

6. Техника. 

ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ – 2 Ч. 

1. Определение. 

2. Изисквания към лекарствата. 

3. Показания. Противопоказания. 

4. Места за приложение. 

5. Необходими принадлежности. 

6. Подготовка на пациента. 

7. Техника. 

ВЛИВАНИЯ. ВИДОВЕ ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ - 2 Ч. 

1. Определение. 

2. Видове инфузионни разтвори. 

3. Цел на инфузионната терапия. 

4. Изисквания към разтворите. 

5. Показания. Противопоказания. 

6. Необходими принадлежности. 

7. Подготовка на болния. 

ВЛИВАНИЯ. ОСИГУРЯВАНИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТРАЕН ВЕНОЗЕН ПЪТ – 2Ч. 

1. Места за апликация. 
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2. Техника. 

3. Усложнения. 

КОЖНО – ДИАГНОСТИЧНИ ПРОБИ – 2 Ч. 

1. Определение. 

2. Видове проби. 

2.1. скарификационна проба – отчитане 

2.2. епикутанна проба – отчитане 

3. Алгоритъм на поведение при алергичен шок. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 

СЕМИНАР 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Белоев Й., Грижи за болния и сестринска техника. Ми – Арсо 1996. 

2. Воденичаров Ц., М. Митова, Л. Бошева, Медицинска етика. Минемозина, София 

1999. 

3. Попова С., Н. Кръстева, К. Юрукова, Комуникативни умения и автономни 

функции на сестринството 2001. 

4. Нициевич К., Д. Коларова, Медицинска психология, София 2002. 

5. Кръстева Н., Сестрински грижи – теории и концепции, Пловдив 2006. 

6. Костов К., Практически основи на сестринските и акушерските грижи, Ст. Загора 

2006. 

КОНСПЕКТ 

ПО ОБЩИ ГРИЖИ ЗА БОЛНИЯ С ИНЖЕКЦИОННА ТЕХНИКА 

1. Лечебни заведения – видове и структура. Организация на работата в лечебните 

заведения. 

2. Правилник за вътрешния ред в лечебното заведение. Болничен режим. Режим на 

болния. 

3. Бариери на общуване и начини на преодоляването им. 

4. Дезинфекция. Съвременни дезинфекционни средства, използвани в медицинската 

практика. Контрол на дезинфекцията. 

5. Стерилизация. Определение, видове, контрол на стерилизация. 

6. Нозокомиални инфекции. Лични предпазни средства. 

7. Температура – терморегулация. Основни правила за измерване на телесна 

температура. Хипотермия, хипертермия. 

8. Пулс – определение, качества. Патологични отклонения. Основни правила при 

изследване.  

9. Кръвно налягане – определение, видове. Патологични отклонения. Основни 

правила за измерване. 

10. Дишане – определение, качества, патологични отклонения. Основни правила при 

изследване. 

11. Лекарствени средства. Начини на приложение на лекарствените средства. 

12. Инжекционно приложение на лекарствени средства. Подкожна инжекция. 

Определение. Показания. Правила при извършване. Грешки. Усложнения. 
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13. Инжекционно приложение на лекарствени средства. Мускулна инжекция. 

Определение. Правила при извършване. Показания. Грешки. Усложнения. 

14. Инжекционно приложение на лекарствени средства. Венозна инжекция. 

Определение. Правила при извършване. Показания. Грешки. Усложнения. 

15. Кожно – диагностични проби. Определение. Видове. Поведение при алергичен шок. 

16. Видове инфузионни разтвори. 

17. Вливания. Определение. Показания. Противопоказания. Правила при извършване. 

Грешки. Усложнения. 

18. Комуникации – същност. Видове. Вербална комуникация. 

19. Комуникация. Невербална комуникация. 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Медицинска етика 

и деонтология 
І 30 28 2 2/1      

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 
Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 
28 часа лекции, 2 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, дискусии, решаване на практически задачи, разработване 
на реферат. 

Форми на оценяване: 

Разработване на реферат. 

Формиране на оценката: 

Оценката е резултат от реферата и участие в дискусии. 
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Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Социална медицина и обществено здраве”. 

АНОТАЦИЯ 

Програмата съдържа обем от знания за основните характеристики на 
медицинския морал, етика и деонтология, основни етични категории, принципи и 
правила, идеали, добродетели и съвестни действия; 

• Медицинският морал и общуването в основата на самостоятелната 
професионална дейност на медицинския специалист – оценка и самооценка, модели на 
взаимоотношения, работа в екип, правата на пациента, конфиденционалност; 

• Медико-деонтологични проблеми в съвременната медицинска практика – закон 
и морал, професионален дълг и отговорност, професионални правонарушения, етични 
проблеми на началото и края на живота, медицински изследвания и експерименти и др. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Целта на дисциплината е студентите да придобият професионални компетенции 
по отношение на етичната и деонтологична проблематика в дейността на медицинските 
специалисти.  Да боравят с понятията и основните характеристики в Медицинската 
етика и деонтология. 

За постигане на целта студентите се запознават с: 
• Нравствените ориентири при практикуването на медицинския специалист в 

ежедневната дейност на отделните категории медицински персонал. 
• Да се създаде медицинска нравствена култура, която формира морално съзнание 

и мотивации в професионално поведение на медицинския специалист и го обучи в 

практически умения за гражданско и професионалното общуване в различни етично - 

деонтологични ситуации. 

• Теоретико-практическите постановки на концептуалните понятия и стойности в 

медицинската етика – информирано съгласие, копингова структура на личността, 

медицинска тайна, конфиденциална информация, истината и надеждата, ятрогения, 

технизацията и пр. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и 

умения: 

• да са усвоили подходи за анализ, оценка и управление на по - съществените 

проявления на етичната проблематика в медицинската практика 

• да могат да направят съвременна трактовка на понятията качество и цена на 

живота с оглед прилагане на стратегии за мениджмънт на стила и начин на живот 
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• да притежават умения за мотивация на пациента за преодоляване на стресорите  

• да умеят да взимат адекватни медико-етични решения при проблемни ситуации 

в клиничната практика.  

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ПО МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

ВЪЗНИКВАНЕ И СЪЩНОСТ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕТИКА 

1. Същност на медицинската етика. 

2. Етиката от философска гледна точка и връзката й с другите науки. 

3. Структура на медицинската етика. 

4. Правни и морални норми през Античността, Средновековието, Ренесанса, 

Деветнадесети век. 

5. Основни понятия и етични стойности на Двадесето столетие. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

ИСТОРИЧЕСКА ЕВОЛЮЦИЯ НА ИДЕЯТА ЗА МИЛОСЪРДИЕ В МЕДИЦИНСКАТА 

ПРАКТИКА 

1. Исторически преглед на идеята за милосърдието. 

2. Развитие на милосърдието в България. 

3. Живот и приноси към идеята за милосърдие на Флоранс Найтингел. 

4. Живот и приноси към идеята за милосърдие на Пирогов. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 1 час 

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ. МОДЕЛИ НА ОБЩУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ 

ЛАБОРАНТ С ПАЦИЕНТА 

1. Права на пациента. 

2. Определение на понятието. 

3. Право на информирано съгласие. 

4. Документи, свързани с информираното съгласие. 

5. Модели на общуване на медицинския специалист с пациента: 

- патернализъм 

- автономен модел 

- партньорство 

- договорен модел 

- бизнес модел 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

МЕДИЦИНСКИЯТ МОРАЛ И ОБЩУВАНЕТО В ОСНОВАТА НА САМО-

СТОЯТЕЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИЯ ЛАБОРАНТ 

1. Определение за морал. 

2. Функции на морала. 

3. Професионален морал и професионална етика. 

4. Етични измерения при практикуването на различните медицински специалности. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

НРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

1. Определение за нравствена култура 
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2. Еталони на етикетни и нравствени медицински норми 

- личностна нравствено-психологическа самооценка 

- култура на устното слово 

- писмено общуване и етикетни ситуации 

- външен вид  

- физиогномика  

- подтискане на отрицателните емоции и реакцията от личните проблеми. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 1 час 

МЕДИЦИНСКА ТАЙНА. ЯТРОГЕНИЯ 

1. Определение за медицинска тайна. 

2. Степени на нарушение. 

3. Документи, регламентиращи спазването на медицинската тайна. 

4. Определение за ятрогения. 

5. Ятрогения – същност, видове. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ТЕРМИНАЛНО БОЛНИ. ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ. ЕВТАНАЗИЯ 

1. Терминално болни - определение. 

2. Въпросът за съобщаване на истината на терминално болните. 

3. Евтаназия – исторически аспекти. 

4. Видове евтаназия. 

5. Как е решен въпроса с евтаназията в различните държави. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

ПРОБЛЕМИ ЗА СМЪРТТА. ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДОНОРСТВОТО И 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА 

1. Видове смърт. 

2. Трансплантация – история, видове. 

3. Правни изисквания за извършване на трансплантация 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ПО ДЕОНТОЛОГИЯ 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

МЕДИЦИНСКА ДЕОНТОЛОГИЯ 

1. Деонтология. 

2. Съдебномедицинска деонтология. 

3. Деонтологични източници. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

ПРАВОМЕРНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Правомерност на действията на медицинските работници. 

2. Правоспособност. 

3. Съгласие на болния. 

4. Лечение според съвременното ниво на медицинската наука и практика. 
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ЛЕКЦИЯ №3 – 1 час 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ПРИНУДИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙСТВИЯ 

1. Професионален риск. 

ЛЕКЦИЯ №4 – 1 час 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ПРИНУДИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙСТВИЯ 

1. Крайна необходимост в медицинската професия 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

ОТГОВОРНОСТИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА 

1. Определение 

2. Видове отговорности: 

- дисциплинарна 

- административна 

- имуществена. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

УМИШЛЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА 

1. Видове умишлени престъпления. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ И НЕЗНАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА 

2. Медицински грешки. 

3. Видове медицински грешки. 

4. Нещастни случаи в медицинската практика. 

ЛЕКЦИЯ №8 – 2 часа 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

1. Дълг на медицинския специалист. 

2. Отговорност на медицинския специалист. 

3. Професионални правонарушения в медицинската практика. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

ПО МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 

РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

ПО ДЕОНТОЛОГИЯ 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 

РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА 

1. Представят се случаи от практиката с основания за отговорност на медика – 

дисциплинарна, административна, гражданско правна и наказателна. 
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ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Александрова С. Медицинска етика. Изд. цент. на МУ-Плевен, 2007. 

2. Апостолов М., П. Иванова. История на медицината и сестринството. С, Горекс Прес. 

1998 г.Воденичаров Ц., М. Митова, Л. Гатева. Медицинска етика. С, Мнемозина, 1995. 
3. Грънчарова, Г. и колектив. Медицинска етика. Плевен, изд. цент. ВМИ. 2001г. 

4. Дойчинов И. Правно-деонтологични въпроси на медицинската дейност. Пловдив 1988. 

5. Зиновиева Д., П. Лисаев. Права на пациента. С, изд. СИЕЛА. 1998 г. 

6. Льочкова М. и колектив. Ръководство за семинарни упражнения по медицинска етика, 

Пловдив, ВМИ. 1999 г. 

7. Съдебна медицина и медицинска деонтология - учебник за студенти медици, под 

редакцията на Ст. Раданов. С., Медицина и физкултура. 1997 г. 

8. Торньова Б. Нравствената култура на специалиста по здравни грижи. Екс –Прес – 

2006. 

КОНСПЕКТ 

ПО МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ 

1. Възникване и същност на медицинската етика 

2. Историческа еволюция на идеята за милосърдие в медицинската практика. 

3. Животът и делото на Флоранс Найтингел. 

4. Пирогов и Кримската война. 

5. Медицинският морал и общуването в основата на самостоятелната професионална 

дейност на медицинския специалист. 

6. Еталони на нравствени медицински норми – личностна нравствено-психологическа 

самооценка, култура на устното слово, писмено общуване, физиогномика, външен вид. 

7. Информирано съгласие на пациента. Медицинска тайна. Ятрогения. Психологични и 

етични проблеми. 

8. Терминално болни – определение. Палиативни грижи, хосписи. 

9. Евтаназия – исторически аспекти, видове. 

10. Проблема за смъртта - видове смърт. 

11. Етични проблеми при донорството и трансплантацията. 

12. Деонтология, съдебномедицинска деонтология, деонтологични източници. 

13. Правомерност на медицинските действия. 

14. Задължителни и принудителни медицински действия. Професионален риск. Крайна 

необходимост в медицинската професия.  

15. Отговорности на медицинските лица – дисциплинарна, административна и 

имуществена. 

16. Умишлени престъпления в медицинската практика. 

17. Престъпления по непредпазливост и незнание на професията. Медицински грешки. 

Нещастни случаи в медицинската практика. 

18. Професионална правоспособност. Дълг, отговорност и професионални 

правонарушения на практикуващите медицински лаборанти. 

 

 

 

 

 



145 

 

ЛАТИНСКИ ЕЗИК С МЕДИЦИНСКИ ТЕРМИНИ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ VІ VІІ VІІІ 
 

Латински език 

с медицински 

термини 

І 30 0 30 0/2  
    

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Упражнения. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

30 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Кратко лекционно изложение, практически упражнения и преводи, мултимедия, 

самостоятелна работа и речникова работа. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване: устно и писмено изпитване, речникова работа. 

Заключителен контрол-семестриален тест. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка на края на семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, решаване на тестове, речникова работа, преводи. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Магистър с квалификация „Филолог-класик“ - Медицински колеж - Пловдив. 
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АНОТАЦИЯ 

Надеждното и смислено овладяване на медицинска терминология, както и 
грамотното й използване е необходимо условие за усвояване на медицината. Поставя се 
ударение върху творческото приложение на представяната информация и нейното 
трайно усвояване. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Да се постигне осмисляне и приложение на граматичната специфика на 
латинската терминология в качеството й на съвременни медицински термини и 
употребата им у нас и в чужбина. 

Да се стимулира у всеки студент стремеж към непрекъснато обогатяване на 
речниковия запас от латинска медицинска терминология във всички области на 
съвременната медицина. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Да даде познания и образованост на студентите за важността и неотменността на 
латинската медицинска терминология като част от основата на културното съзнание на 
медицинските кадри. 

Уверено ползване за четене и писане на граматичен и лексикален минимум, който 
е в основата на медицинската терминология на латински език: диагнози и рецепти, 
лекарствени групи и лекарствени форми; познаване на основни терминоелементи и 
тяхното приложение и употреба. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 4 часа 

АЗБУКА. ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗНОШЕНИЕТО И УДАРЕНИЕТО 

1. Увод: специфика на мед. терминология в исторически и практически аспект 
2. Азбука 
3. Произношение на гласни и дифтонги. 
4. Произношение на съгласни, буквени съчетания и диграфи. 
5. Срички и ударения 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ГЛАГОЛ-ОБЩИ СВЕДЕНИЯ. ЗАПОВЕДНО НАКЛОНЕНИЕ. НАРЕЧИЕ 

1. Verbum - общи сведения 

2. Заповедно и подчинително наклонение 

3. Глаголът “sum” 

4. Наречие 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

ИМЕНА-ОБЩИ СВЕДЕНИЯ. ПАДЕЖНА СИСТЕМА. ПРЕДЛОЗИ 

1. Nomina - общи сведения. 

2. Падежна система 

3. Предлози. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

DECLINATIO PRIMA ЗА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ И ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА 

1. Първо склонение - определение 

2. Парадигма за съществителни и прилагателни имена 

3. Minimum lexicale 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

DECLINATIO SЕCUNDA ЗА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ И ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА 

1. Второ склонение - определение 

2. Парадигма за съществителни и прилагателни имена 

3. Minimum lexicale 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 

DECLINATIO TERTIA ЗА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА 

1. Declinatio tertia - определения и суфикси 

2. Парадигма за консонантно, вокално и смесено трето склонение 

3. Minimum lexicale 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 

DECLINATIO TERTIA ЗА ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА 

1. Видове прилагателни имена по трето склонение 

2. Парадигма на прилагателните имена по трето склонение 

3. Minimum lexicale 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 

DECLINATIO QUARTA ET DECLINATIO QUINTA 

1. Четвърто склонение - определение и парадигма 

2. Пето склонение - определение и парадигма 

3. Minimum lexicale по четвърто и пето склонение 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 

ЕЛЕМЕНТИ НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ - ОСНОВНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. СЪГЛАСУВАНО И НЕСЪГЛАСУВАНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1. Съгласувано определение 

2. Несъгласувано определение 

3. Диагнози и фармацевтични изрази 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 

РЕЦЕПТУРА-МАГИСТРАЛНА И ОФИЦИАЛНА РЕЦЕПТА 

1. Правопис и структура на рецептата 

2. Магистрална и официална рецепта 

3. Рецептурни съкращения 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 1 час 

СТЕПЕНИ ЗА СРАВНЕНИЕ. ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА 

1. Степени за сравнение - особености в мед. терминология 

2. Числителни имена и мерни единици 
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УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 1 час 

ОБРАЗУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ НАИМЕНОВАНИЯ 

1. Кратък преглед на разпределението на лекарствените вещества по форми и групи. 

2. Наименование на лекарствените вещества 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 

АНАТОМИЧНИ ТЕРМИНИ. ЛАТИНСКИ И ГРЪЦКИ ТЕРМИНОЕЛЕМЕНТИ 

1. Словообразуване на анатомични термини 

-латински префикси и суфикси и терминоелменти 

-гръцки префикси и суфикси и терминоелементи 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 2 часа 

КЛИНИЧНИ ТЕРМИНИ. ЛАТИНСКИ И ГРЪЦКИ ТЕРМИНОЕЛЕМЕНТИ 

1. Словообразуване на клинични термини 

-латински префикси и суфикси и терминоелменти 

-гръцки префикси и суфикси и терминоелементи 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 2 часа 

СЕМИНАР И СЕМЕСТРИАЛЕН ТЕСТ 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Николова В., Колева И. – „ Lingua Latina medicinalis” / Медицински латински език/, 

издание “Рива АВС 90” София 1994 г. / MCMXCIV / 

2. Велчева, И., Джабарова – Попова, А. – „Латински език” – учебник за медицински 

колежи – изд. къща “Сиела”, ISBN – 954 – 649 – 163 -2., С., 1998 г. 

3. Милошева – Стайкова, Сл. Кралева Н. – „Латински език” – учебник за средните 

медицински училища – “Наука и изкуство” – София 1990 г. 

4. Иванова А., Йорданова Анг., Димитрова Ем. – „Учебник по латински език за ВМИ” – 

изд. “Наука и изкуство” – София 1987 г. 

5. Кръстева, И., Стоянова, П. – „Lingua pharmaceutica” – YSBN – 954 – 799 – 515 – 4, Сф., 

1971 г. 

6. Гандева, Р., Милев, Ал. Братков, Й., Порталски, М., - “Латинска граматика” – Сф., 

1971 г. 

7. Георгиева, Н. – “Lingua Latina” – учебник по латински език – изд. Къща “ Хермес” – 

Пловдив, 1996 г. 

8. Арнаудова, П. – „Nova terminologia medica polyglotta et eponymica” изд. „Медицина и 

физкултура”, София 2003 г. 

9. Икономова, И. – „ Repetitorium latinum”  , Пловдив 2006 г. 

10. Опрова, Я., Петринска Т.-„Латински език и фармацевтична терминология”, изд. 

„Сиела” 2010 г. 

КОНСПЕКТ 

ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК С МЕДИЦИНСКИ ТЕРМИНИ 

1. Увод: специфика на медицинската терминология в исторически и практически 
аспект. Азбука. Произношение на гласни, дифтонги, съгласни, буквени съчетания и 
диграфи. Срички и ударение. 
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2. Verbum – общи сведения. Заповедно и подчинително наклонение. Глаголът „sum”. 
Наречия. Употреба на глаголни форми във фармацевтичната терминология. 

3. Nomina – общи сведения. Падежна система. Предлози. 
4. Declinatio prima – парадигма за съществителни и прилагателни имена, изключения. 

Minimum lexical. 
5. Declinatio secunda – парадигма за съществителни и прилагателни имена. Minimum 

lexical. 
6. Declinatio tertia – суфикси. Парадигма за консонантно, вокално и смесено трето 

склонение. Minimum lexical. 
7. Declinatio tertia за прилагателни имена – парадигма. 
8. Declinatio quarta et declinatio quinta. Minimum lexicale. 
9. Елементи на съвременната медицинска терминология – основни характеристики. 

Съгласувано и несъгласувано определение. Диагнози и фармацевтични изрази  
10. Рецептура – правопис и структура на магистрална и официална рецепта. 
11. Степени за сравнение – особености в медицинската терминология. Числителни 

имена и мерни единици. 
12. Словообразуване – образуване на лекарствени наименования. 
13. Словообразуване – анатомични термини – латински и гръцки терминоелементи. 
14. Словообразуване – клинични термини – латински и гръцки терминоелементи. 

 
 

 

 

 
 

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ НА ЛАБОРАТОРНИЯ ТРУД 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения I II III IV V VI 

Хигиена и 

безопасност на 

лабораторния труд 

I 15 13 2 1/1           

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно-квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

13 часа лекции и 2 часа упражнения. 
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Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации на лекции, дискусии. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване. 

Формиране на оценката: 

Формира се текуща оценка в края на семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в лекции, упражнения и дискусии. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Хигиена и екомедицина” – Медицински 

университет - Пловдив. 

АНОТАЦИЯ 

Обучението по хигиена като основна профилактична медицинска наука включва 

изучаване влиянието на фактори на жизнената среда върху човешкия организъм и 

здравни изисквания към условията на труд в здравни заведения, конкретно в 

медицински лаборатории. Учебното съдържание на дисциплината “Хигиена и 

безопасност на лабораторния труд” е съобразено със спецификата на професията на 

медицинския лаборант. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Придобиване на знания и умения за прилагане на всички съвременни форми, 

методи и средства в областта на хигиената като основна профилактична дисциплина: 

• знания относно актуалните хигиенно – екологични проблеми на жизнената среда 

(замърсяване на атмосферния въздух, водите и др.) и неблагоприятните последици за 

човешкото здраве; 

• знания относно профилактичните мероприятия за предпазване от неблагоприятните 

фактори на жизнената и трудова среда; 

• познания относно здравословното хранене на различни групи от населението; 

• знания относно принципите на здравословен начин на живот, включващи система 

от мерки за опазване и укрепване на здравето и постигане на активно дълголетие. 

• знания относно хигиенните изисквания към различните видове медицински 

лаборатории и профилактиката спрямо вредните фактори на трудовата среда. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Усвоявайки определени знания и умения в областта на хигиената, бъдещите 

медицински лаборанти ще могат да допринесат за организиране на хигиенно-съобразен 

режим на труд и почивка и безопасност на труда в условията, в които ще работят. 
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Студентите трябва да формират професионални умения, мироглед и поведение, 

ориентирани към профилактични мерки за запазване и укрепване на собственото здраве 

и това на останалото население. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 1 час 

ХИГИЕНАТА КАТО ОСНОВНА ПРОФИЛАКТИЧНА МЕДИЦИНСКА НАУКА - 

ЦЕЛ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

1. Хигиената като основна профилактична наука – въведение. 

2. Цел, предмет, задачи. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 1 час 

ХИГИЕНА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ – ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ, АТМОСФЕРНО 

ЗАМЪРСЯВАНЕ И ОТРАЖЕНИЕТО МУ ВЪРХУ ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И 

ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНА ОХРАНА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

1. Атмосфера. Постоянен състав на атм. въздух 

2. Замърсяване на атм. въздух – източници. 

3. Влияние на атмосферното замърсяване върху човека и жизнената среда. 

4. Профилактични мероприятия за здравна охрана на атмосферата. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 1 час 

ХИГИЕНА НА ВОДАТА И ВОДОСНАБДЯВАНЕТО. КАЧЕСТВА НА ПИТЕЙНАТА 

ВОДА 

1. Хигиена на водата и водоснабдяването – здравно значение 

2. Качества на питейната вода – здравни изисквания. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 1 час 

ПРЕЧИСТВАНЕ И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 

1. Пречистване на питейната вода – етапи. 

2. Обеззаразяване на питейната вода. 

2.1. Химични методи за обеззаразяване – хлориране, озониране. 

2.2. Физични методи за обеззаразяване – ултразвук, УВ-радиация. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 1 час 

ХИГИЕНА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ЖИЛИЩЕТО. ОЧИСТВАНЕ НА 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОТПАДЪЦИ /АСЕНИЗАЦИЯ/ 

1. Хигиена на населените места – изисквания към планиране и зониране на селищните 

територии 

2. Жилищни условия и здраве. 

3. Фактори, определящи хигиенната стойност на жилището 

4. Очистване на населените места /Асенизация/. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 1 час 

ЛИЧНА ХИГИЕНА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ – ПРИНЦИПИ 

1. Лична хигиена – предмет, задачи. 

2. Здравословен начин на живот – принципи. 

3. Хигиена на отделните органи и системи, хигиенни изисквания към общоупотребими 

средства, облекло и обувки. 
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ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ: КЛИНИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ, 

ХИМИЧНИ И ТОКСИКОЛОГИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ, ВИРУСОЛОГИЧНИ И 

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ. ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА 

С ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ 

1. Здравни изисквания към клинични и биохимични лаборатории. 

2. Здравни изисквания към химични и токсикологични лаборатории. 

3. Здравни изисквания към вирусологични и микробиологични лаборатории. 

4. Профилактични мерки при работа с особено опасни инфекции. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 1 час 

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ – ПРИНЦИПИ. ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ 

ХИМИЧНОТО, БИОЛОГИЧНОТО, И РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА 

ХРАНИТЕ 

1. Здравословно хранене – принципи 

2. Профилактични мерки срещу химичното, биологичното, и радиоактивно 

замърсяване на храните 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 1 час 

ХИГИЕНА НА ТРУДА – ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ. РАБОТОСПОСОБНОСТ, 

УМОРА И ПРЕУМОРА. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВРЕДНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ ТЯХ 

1. Хигиена на труда – предмет, цел, задачи. 

2. Работоспособност. Умора и преумора. 

3. Класификация на производствените вредности. 

4. Профилактични мерки срещу неблагоприятното действие на фактори на работната 

среда. Профилактика на професионалните заболявания. 

ЛЕКЦИЯ №10 – 2 часа 

ФАКТОРИ И УСЛОВИЯ НА ЛАБОРАТОРНИЯ ТРУД. БЕЗОПАСНОСТ НА 

ЛАБОРАТОРНИЯ ТРУД 

1. Фактори и условия на лабораторния труд. 

2. Безопасност на лабораторния труд – профилактични мероприятия в различните 

видове лаборатории. 

ЛЕКЦИЯ №11 – 1 час 

РАДИАЦИОННА ХИГИЕНА. ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛАБОРАТОРИИ В 

ОТДЕЛЕНИЯ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА 

1. Радиационна хигиена – предмет и задачи. 

2. Хигиенни изисквания към лаборатории в отделения по нуклеарна медицина. 

3. Профилактични мероприятия с цел осигуряване безопасност при работа с източници 

на йонизиращи лъчения. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ЗДРАВНО-ХИГИЕННО ОБСЛЕДВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ – 

ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЕКТ 
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ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Хигиена, хранене и епидемиология – под ред. на проф. Б. Попов, София, 2007г. 
2. Хигиена и екология под редакцията на проф.д-р Д. Цветков, том І, издателство 

“Знание” 1999 г. - първо издание; 2006г. – второ издание. 
3. Нормативни документи и изисквания по хигиена и безопасност на труда в 

медицинските заведения – Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 
Наредба № 4 /2002г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на 
биологични агенти при работа. 

КОНСПЕКТ 

ПО ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ НА ЛАБОРАТОРНИЯ ТРУД 

1. Хигиената като основна профилактична медицинска наука – цел, предмет и задачи. 
2. Хигиена на атмосферния въздух – постоянен състав, атмосферно замърсяване и 

отражението му върху жизнената среда и човешкото здраве, здравна охрана на 
атмосферния въздух. 

3. Хигиена на водата и водоснабдяването. Качества на питейната вода  
4. Пречистване и обеззаразяване на питейната вода. 
5. Хигиена на населените места и жилището. Очистване на населените места от отпадъци. 
6. Лична хигиена. Здравословен начин на живот – принципи. 
7. Здравно-хигиенни изисквания към лаборатории в лечебни заведения. 
8. Здравословно хранене – принципи. Профилактични мерки срещу химичното, 

биологичното, и радиоактивно замърсяване на храните 
9. Хигиена на труда – предмет, цел, задачи. Работоспособност, умора и преумора. 
10. Класификация на производствените вредности. Профилактика на професионалните 

заболявания. 
11. Фактори и условия на лабораторния труд. Безопасност на лабораторния труд. 
12. Радиационна хигиена. Хигиенни изисквания към лаборатории в отделения по 

нуклеарна медицина. 
 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Аналитична 

химия 
IІ 45 15 30  1/2 

    
 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 
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Ниво на обучение: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, лабораторни упражнения, семинарни упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

15 часа лекции, 30 часа упражнения. 

Помощни средства за преподаване: 

Мултимедийни презентации, дискусии, схеми, молекулни модели, лабораторни 

пособия и апарати. 

Форми на оценяване: 

Текущ контрол – ежеседмичен входящ тест, устно препитване. 

Краен контрол – писмен изпит. 

Формиране на оценката: 

Резултатите от обучението по дисциплината се оценяват посредством текуща оценка в 

хода на провежданото обучение и комплексна оценка след приключване на изпита в 

края на семестъра. 

Крайната комплексна оценка (ККОц) от придобитите знания по учебната дисциплина 

се закръгля до цяла единица и се получава от зависимостта: 

ККОц = 0,2.ТО + 0,8.И , 

където:   

ТО – текуща оценка от контрола в процеса на изучаване на дисциплината (трябва да не 

е „Слаб 2”); 

И – оценка от изпита (трябва да не е „Слаб 2”).  

При условие, че оценката за ТО и /или за И е „Слаб 2”, крайната комплексна оценка е 

„Слаб 2”. 

Крайната оценка се закръгля до единица и се вписва в учебната документация. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Системата за контрол на подготовката на студентите през семестъра включва 

провеждането на контролни и тестове. В края на всяко упражнение се контролират 

получените резултати и се прави препитване върху изработеното упражнение. 

Лабораторните упражнения се изпълняват от студентите самостоятелно. За всяко 

упражнение се изготвя протокол. Студентите защитават протоколите пред 

преподавателя, ръководещ упражнението. Оценката за всеки студент се формира въз 

основа на теоретичната му подготовка за разработеното упражнение и изпълнението на 

препаративната задача. Семестриалната оценка се оформя чрез писмен изпит. 

Семестриален изпит: 

Да /входящ тест, писмен изпит/. 

Водещ преподавател: 

Преподавател от Медицински колеж - Пловдив. 
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АНОТАЦИЯ 

Учебната програма е съобразена с изискванията за професионална компетентност 

на медицинския лаборант. Програмата по аналитична химия предвижда изучаване на 

най-важните аналитични реакции за доказване на катионите и анионите, определяни в 

клиничния анализ, методите за приготвяне на стандартни разтвори, химични и 

инструментални методи за анализ. Основна цел на дисциплината е да подготви 

студентите медицински лаборанти за успешно усвояване на следващите в тяхното 

обучение дисциплини: клинична лаборатория, микробиология, фармакология. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Задача на всички видове занятия по аналитична химия е студентите: 

• Да се запознаят с целите, задачите и обектите на тази наука; 
• Да добият теоретични и практически познания за химични и инструментални 

методи за анализ; 
• Да получат знания и опит за решаване на практически задачи, като избор на 

подходящ аналитичен метод, изчисление и оценка на грешките при аналитичните 
определения. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и 

умения: 

• Да притежават основни теоретични и практически познания за химичните и най-
широко прилаганите основни съвременни инструментални методи на качествения и 
количествен анализ; 

• Да притежават знания и опит за решаване на важни практически задачи от 
ежедневната химична практика, като избор на подходящ за даден конкретен случай 
аналитичен метод, изчисляване и оценка на грешките при аналитични определения; 

• Да притежават практически умения за работа с химични вещества; 
• Да анализират неорганичните и органичните вещества използвани и определяни 

в клиничната практика; 
• Да използват подходящи методи за анализ - качествено и количествено определяне 

на веществата. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 1 час 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

1. Предмет и задачи на аналитичната химия. 

2. Обща характеристика на качествения анализ. Предмет на качествения анализ. 

Видове анализ в зависимост от вида и количеството на пробата. 

3. Аналитични реакции и условия за тяхното провеждане. Видове аналитични реактиви 

и реакции: специфични, селективни и групови. 

4. Чувствителност на аналитичните реакции. Откриваем минимум. Повишаване на 

чувствителността на аналитичните реакции. Влияние на рН-стойността на разтвора 

върху хода на аналитичните реакции. 
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5. По-важни операции в качествения полумикроанализ (утаяване, отделяне на утайки, 

промиване на утайки, разтваряне на утайки, нагряване и изпаряване на разтвори). 

6. Прибори използвани в качествения полумикроанализ. 

ЛЕКЦИЯ № 2 - 1 час 

СИСТЕМЕН КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ – І И ІІ АНАЛИТИЧНА ГРУПА 

1. Аналитични свойства и реакции за доказване на катионите от І (хлороводородна) 
група: живак (І), сребро (І), олово (II). 
2. Системен ход на І-ва група катиони. 
3. Аналитични свойства и реакции за доказване на катионите от II (сероводородна) 
група: живак (II), мед (II). Реактиви на Хайне и Бенедикт. 
4. Приложение в клиничния анализ. 

ЛЕКЦИЯ № 3 - 1 час 

СИСТЕМЕН КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ – ІІІ, ІV И V АНАЛИТИЧНА ГРУПА 

1. Аналитични свойства и реакции за доказване на катиони от Ш (амониевосулфидна) 
група: желязо (II) и желязо (III). Реактив на Уфелман. 
2. Аналитични свойства и реакции за доказване на катиони от IV (амониевокарбонатна) 
група: магнезий (ІІ) и калций (ІІ).  
3. Аналитични свойства и реакции за доказване на катионите от V аналитична група: 
натриев, калиев и амониев.  
4. Приложение в клиничния анализ. 

ЛЕКЦИЯ № 4 - 1 час 

СИСТЕМЕН КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ – АНИОНИ 

1. Аналитични свойства и реакции за доказване на анионите: хлориден, бромиден, 

йодиден, сулфатен, карбонатен, нитратен, фосфатен, ацетатен, оксалатен, пероксиден. 

2. Приложение в клиничния анализ. 

ЛЕКЦИЯ № 5 - 1 час 

КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

1. Количествен анализ - принцип и изисквания. 

2. Класификация на методите за количествен анализ и области на приложение: 

2.1. Според количеството на изследваната проба 

2.2. Според съдържанието на аналита 

2.3. Според вида на изследваните вещества 

2.4. Според измерваната величина 

2.5. Според обхвата на анализа 

3. Обемен анализ – титриметрия. Принцип на метода. Основни понятия. Изисквания 

към химическата реакция. Стандартни разтвори. Криви на титруване. Еквивалентна и 

крайна точка. Видове индикатори - избор на индикатор. Класификация на методите 

според: химическата реакция, начин на титруване, начин на отчитане на крайния пункт.  

4. Методи за приготвяне на стандартни разтвори. 

5. Изчисления в обемния анализ. 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 1 час 

КИСЕЛИННО - ОСНОВЕН ОБЕМЕН АНАЛИЗ (ПРОТОНОМЕТРИЯ) 

1. Протонометрия - принцип и изисквания. 

2. Алкалиметрия  

3. Стандартни разтвори – титранти и титроустановители. 
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4. Киселинно-основни индикатори - интервал на превръщане, условия за избор на 

индикатор. 

5. Титрувални криви. 

6. Приготвяне на стандартен разтвор на солна киселина. 

7. Приложение на метода в клиничния анализ. 

ЛЕКЦИЯ № 7 - 1 час 

АЛКАЛИМЕТРИЯ 

1. Стандартни разтвори – титранти и титроустановители. 

2. Киселинно-основни индикатори - интервал на превръщане, условия за избор на 

индикатори. 

3. Титрувални криви. 

4. Приготвяне на стандартен разтвор на натриева основа. 

5. Количествено определяне на смес от силна и слаба киселина с познат разтвор на 

натриева основа. 

6. Приложение на метода в клиничния анализ. 

ЛЕКЦИЯ № 8 - 1 час 

УТАЕЧЕН ОБЕМЕН АНАЛИЗ 

1. Характеристика на метода - принцип и изисквания. 

2. Аргентометрия – метод на Мор. 

- стандартни разтвори  

- индикатор 

- крива на титруване 

- влияние на условията за провеждане на реакциите  

- приготвяне на стандартен разтвор на сребърен нитрат 

3. Тиоцианатометрия – метод на Фолхард. 

- стандартен разтвор  

- индикатор 

- крива на титруване 

- влияние на условията за провеждане на реакциите  

- приготвяне на стандартен разтвор на амониев тиоционат 

4. Приложение в клиничния анализ. 

ЛЕКЦИЯ № 9 - 1 час 

МЕРКУРИМЕТРИЯ 

1. Обща характеристика на метода. 

- стандартен разтвор  

- индикатор 

- крива на титруване 

- приготвяне на стандартен разтвор на меркринитрат. 

2. Определяне на хлориди в урина. 

3. Определяне на хлориди в кръвен серум по метода на Шейле. 

ЛЕКЦИЯ № 10 - 1 час 

КОМПЛЕКСОМЕТРИЯ 

1. Характеристика на метода - принцип, изисквания и основни понятия. 

2. Типове титранти. 

3. Стабилност на металните комплексонати. 
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4. Криви на титруване. 

5. Металхромни индикатори. 

6. Работни разтвори, титроустановители. 

7. Приготвяне на стандартен разтвор на ЕДТА. 

8. Определяне на калций в кръвен серум. 

ЛЕКЦИЯ № 11 - 1 час 

ОКИСЛИТЕЛНО-РЕДУКЦИОНЕН ОБЕМЕН АНАЛИЗ 

1. Обща характеристика и класификация. 

2. Изисквания към реакциите. 

3. Йодометрия. 

3.1. Обща характеристика на метода. 

3.2. Изисквания към реакциите. 

- работни разтвори 

- титроустановители 

- влияние на условията за провеждане на реакциите 

- криви на титруване 

- индикатор 

3.3. Приготвяне на стандартни разтвори на натриев тиосулфат и йод. Луголов разтвор. 

3.4. Приложение в клиничния анализ. 

ЛЕКЦИЯ № 12 - 1 час 

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ 

1. Инструментални методи за анализ – дефиниция, работна област, характеристики. 

Класификация на ИМ за анализ. 

2. Абсорбционен спектрален анализ. 

2.1. Обща характеристика на метода. Закон на Буге – Ламберт – Беер. 

2.2. Колориметрия: 

- метод на стандартната серия 

- метод на разреждането 

2.3. Спектрофотометрия: 

- качествен анализ на веществата 

- количествен анализ 

- спектрофотометри 

2.4. Приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 13 - 1 час 

ПОЛЯРИМЕТРИЯ 

1. Обща характеристика на метода: 

- оптическа активност 

- оптични антиподи 

- рацемична смес 

- специфичен ъгъл на въртене 

2. Поляриметри: 

- принципна схема 

- начин на работа с поляриметър 

3. Приложение на метода в клиничния анализ. 
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ЛЕКЦИЯ № 14 - 1 час 

РЕФРАКТОМЕТРИЯ  

1. Обща характеристика на метода. 

- ъгъл на пречупване 

- коефициент на пречупване 

2. Рефрактометри: 

- принципна схема 

- начин на работа с рефрактометър 

3.  Приложение на метода. 

ЛЕКЦИЯ № 15 - 1 час 

МЕТОДИ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ И КОНЦЕНТРИРАНЕ НА ВЕЩЕСТВАТА 

1. Екстракционни методи за разделяне. 

2. Хроматографски методи за разделяне 

2.1. Основни положения 

2.2. Тънкослойна хроматография /ТСХ/. Приложение на ТСХ. 

2.3. Високоефективна течна хроматография /ВЕТХ/. Приложение на ВЕТХ. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 - 2 часа 

ДОКАЗВАНЕ НА КАТИОНИТЕ ОТ І
-ВА

 АНАЛИТИЧНА ГРУПА 

1. Аналитични реакции за доказване на Ag
+
 

2. Аналитични реакции за доказване на Pb
2+

 

3. Аналитични реакции за доказване на    
   

УПРАЖНЕНИЕ № 2 - 2 часа 

СИСТЕМЕН ХОД НА І
-ВА

 АНАЛИТИЧНА ГРУПА КАТИОНИ 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 - 2 часа 

ДОКАЗВАНЕ НА КАТИОНИТЕ ОТ ІІ
-РА

 И  ІІІ
-ТА

 АНАЛИТИЧНА ГРУПА 

1. Аналитични реакции за доказване на  Hg
2+

 

2. Аналитични реакции за доказване на  Cu
2+

  

3. Аналитични реакции за доказване на  Fe
2+

 

4. Аналитични реакции за доказване на  Fe
3+

 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 - 2 часа 

ДОКАЗВАНЕ НА КАТИОНИТЕ ОТ ІV
-ТА

  И  V
-ТА

 АНАЛИТИЧНА ГРУПА 

1. Аналитични реакции за доказване на  Mg
2+

 

2. Аналитични реакции за доказване на  Ca
2+

 

3. Аналитични реакции за доказване на  K
 +

 

4. Аналитични реакции за доказване на  Na
 +

 

5. Аналитични реакции за доказване на  NН4
+
 

УПРАЖНЕНИЕ №5 - 2 часа 

ДОКАЗВАНЕ НА АНИОНИТЕ 

1. Аналитични реакции за доказване на  Cl 
–
 

2. Аналитични реакции за доказване на  Br 
–
 

3. Аналитични реакции за доказване на  I 
–
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4. Аналитични реакции за доказване на  NO3
2–

 

5. Аналитични реакции за доказване на  CO3
2–

 

6. Аналитични реакции за доказване на  SO4
–
 

7. Аналитични реакции за доказване на  CH3COO 
–
 

8. Аналитични реакции за доказване на  PO4
3–

 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 - 2 часа 

ПРИГОТВЯНЕ НА СТАНДАРТЕН РАЗТВОР НА Na2CO3 

1. Теглене. 

2. Количествено прехвърляне. 

3. Разтваряне. 

4. Изчисления. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 - 2 часа 

ПРИГОТВЯНЕ НА СТАНДАРТЕН РАЗТВОР НА СОЛНА КИСЕЛИНА 

1. Приготвяне на разтвор на HCl с приблизителна концентрация. 

2. Определяне на точната му концентрация със стандартен разтвор на Na2CO3. 

3. Изчисления. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 - 2 часа 

ПРИГОТВЯНЕ НА СТАНДАРТЕН РАЗТВОР НА НАТРИЕВА ОСНОВА 

1. Приготвяне на разтвор на NaOH с приблизителна концентрация. 

2. Определяне на точната му концентрация със стандартен разтвор на HCl. 

3. Изчисления. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 - 2 часа 

КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СМЕС ОТ СИЛНА И СЛАБА КИСЕЛИНА С 

ПОЗНАТ РАЗТВОР НА НАТРИЕВА ОСНОВА 

1. Количествено определяне на съдържанието на солна и оцетна киселина в смес. 

2. Изчисления. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 - 2 часа 

ПРИГОТВЯНЕ НА СТАНДАРТЕН РАЗТВОР НА СРЕБЪРЕН НИТРАТ МЕТОД НА 

МОР 

1. Приготвяне на разтвор на AgNO3 с приблизителна концентрация. 

2. Определяне на точната му концентрация със стандартен разтвор на NaCl. 

3. Изчисления. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 - 2 часа 

ПРИГОТВЯНЕ НА СТАНДАРТЕН РАЗТВОР НА МЕРКУРИНИТРАТ 

1. Приготвяне на разтвор на Hg(NO3)2 с приблизителна концентрация. 

2. Определяне на точната му концентрация със стандартен разтвор на NаCl. 

3. Изчисления. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 - 2 часа 

ПРИГОТВЯНЕ НА СТАНДАРТЕН РАЗТВОР НА ЕДТА 

1. Приготвяне на разтвор на EDTA с приблизителна концентрация. 

2. Стандартизиране на разтвора. 

3. Изчисления. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 13 - 2 часа 

ПРИГОТВЯНЕ НА СТАНДАРТЕН РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ТИОСУЛФАТ 

1. Приготвяне на разтвор на Na2S2O3 с приблизителна концентрация. 

2. Определяне на точната му концентрация със стандартен разтвор на K2Cr2O7. 

3. Изчисления. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 - 2 часа 

ПРИГОТВЯНЕ НА СТАНДАРТЕН РАЗТВОР НА ЙОД 

1. Приготвяне на разтвор на I2 с приблизителна концентрация. 

2. Определяне на точната му концентрация със стандартен разтвор на Na2S2O3. 

3. Стехиометрични изчисления. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 - 2 часа 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ 

1. Спектрофотометрично определяне на фибриноген. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Будевски О., Чакърова П., Милушева Д., Основи на аналитична химия, София,  
1995 г. 

2. Будевски О., Ръководство за практически упражнения по аналитична химия, 
Медицинско издателство “АРСО”, София, 1999 г. 

3. Измиров Ив., Аналитична химия, Медицина и физкултура, София, 1988 г. 
4. Дамянова Л., Ал. Алексиев, Ръководство за практически упражнения по химия, Наука и 

изкуство, София, 1981 г. 

КОНСПЕКТ 

ПО АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ 

1. Качествен анализ. Предмет и задачи на аналитичната химия. Обща характеристика 
на качествения анализ. Предмет на качествения анализ. Видове анализ в 
зависимост от вида и количеството на пробата. Аналитични реакции и условия за 
тяхното провеждане. Видове аналитични реактиви и реакции: специфични, 
селективни и групови.Чувствителност на аналитичните реакции. Откриваем 
минимум. Повишаване на чувствителността на аналитичните реакции. Влияние на 
рН-стойността на разтвора върху хода на аналитичните реакции. 

2. Системен качествен анализ. Аналитични свойства и реакции за доказване на 
катионите от І /хлороводородна/ група: живак (І), сребро (І), олово (II). Системен 
ход на І

-ва
 група катиони. Аналитични свойства и реакции за доказване на 

катионите от II /сероводородна/ група; живак (II), мед (II). Реактиви на Хайне и 
Бенедикт. Приложение в клиничния анализ. 

3. Аналитични свойства и реакции за доказване на катиони от Ш /амониевосулфидна/ 
група: желязо (II) и желязо (III). Реактив на Уфелман. IV /амониевокарбонатна/ 
група: магнезий (ІІ) и калций (ІІ). V група катиони: натриев, калиев и амониев. 
Приложение в клиничня анализ. 

4. Единични реакции за доказване на аниони, определяни в клиничния анализ: 
хлориден, бромиден, йодиден, сулфатен, карбонатен, нитратен, фосфатен, ацетатен, 
оксалатен, пероксиден. 

5. Количествен анализ - принцип и изисквания. Класификация на методите за 
количествен анализ и области на приложение според: количеството на 
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изследваната проба, съдържанието на аналита, вида на изследваните вещества, 
измерваната величина, обхвата на анализа. Обемен анализ – титриметрия. Принцип 
на метода. Основни понятия. Изисквания към химическата реакция. Стандартни 
разтвори. Криви на титруване. Еквивалентна и крайна точка. Видове индикатори - 
избор на индикатор. Класификация на методите според: химическата реакция, 
начин на титруване, начин на отчитане на крайния пункт. Методи за приготвяне на 
стандартни разтвори. Изчисления в обемния анализ. 

6. Киселинно - основен обемен анализ (протонометрия) - принцип и изисквания. 
Ацидиметрия. Стандартни разтвори – титранти и титроустановители. Киселинно-
основни индикатори - интервал на превръщане, условия за избор на индикатор. 
Титрувални криви. Приготвяне на стандартен разтвор на солна киселина. 
Приложение на метода в клиничния анализ. 

7. Алкалиметрия. Приготвяне на стандартен разтвор на натриева основа. 
Количествено определяне на смес от силна и слаба киселина с познат разтвор на 
натриева основа. 

8. Утаечен обемен анализ. Характеристика на метода - принцип и изисквания. 
Аргентометрия – метод на Мор: стандартни разтвори, индикатор, крива на 
титруване, влияние на условията за провеждане на реакциите, приготвяне на 
стандартен разтвор на сребърен нитрат. Тиоцианатометрия – метод на Фолхард: 
стандартен разтвор, индикатор, крива на титруване, влияние на условията за 
провеждане на реакциите, приготвяне на стандартен разтвор на амониев тиоционат. 
Приложение в клиничния анализ. 

9. Меркуриметрия. Обща характеристика на метода: стандартен разтвор, индикатор, 
крива на титруване, приготвяне на стандартен разтвор на меркринитрат. 
Определяне на хлориди в урина. Определяне на хлориди в кръвен серум по метода 
на Шейле. 

10. Комплексометрия. Характеристика на метода - принцип, изисквания и основни 
понятия. Типове титранти. Стабилност на металните комплексонати. Криви на 
титруване. Металхромни индикатори. Приготвяне на стандартен разтвор на ЕДТА. 
Определяне на калций в кръвен серум. 

11. Окислително-редукционен обемен анализ. Обща характеристика и класификация. 
Изисквания към реакциите. Йодометрия - обща характеристика на метода. 
Изисквания към реакциите: работни разтвори, титроустановители, влияние на 
условията за провеждане на реакциите, криви на титруване, ииндикатор. 
Приготвяне на стандартни разтвори на натриев тиосулфат и йод. Луголов разтвор. 
Приложение в клиничния анализ. 

12. Инструментални методи за анализ – дефиниция, работна област, характеристики. 
Класификация на ИМ за анализ. Абсорбционен спектрален анализ. Обща 
характеристика на метода. Закон на Буге – Ламберт – Беер. Спектрофотометрия: 
качествен анализ на веществата, количествен анализ, спектрофотометри. 
Приложение. 

13. Поляриметрия. Обща характеристика на метода: оптическа активност, оптични 
антиподи, рацемична смес, специфичен ъгъл на въртене. Поляриметри: принципна 
схема, начин на работа с поляриметър. Приложение на метода в клиничния анализ. 

14. Рефрактометрия. Обща характеристика на метода: ъгъл на пречупване, коефициент 
на пречупване. Рефрактометри - принципна схема, начин на работа с 
рефрактометър. Приложение на метода. 

15. Методи за разделяне и концентриране на веществата. Екстракционни методи за 
разделяне. Хроматографски методи за разделяне - основни положения. 
Тънкослойна хроматография /ТСХ/. Приложение на ТСХ. Високоефективна течна 
хроматография /ВЕТХ/. Приложение на ВЕТХ. 

 



163 

 

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове 

Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения ІІ 

Долекарска 

помощ 
II 30 20 10 2/1 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Ниво на обучение: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

20 часа лекции, 10 часа упражнения. 

Помощни средства за преподаване: 

Мултимедийни презентации, дискусии, практически упражнения, решаване на 

практически задачи, диапозитиви, табла, диаграми, самостоятелна подготовка, 

решаване на казусни задачи. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка за II семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Преподавател от Медицински колеж-Пловдив. 

АНОТАЦИЯ 

Учебната програма по долекарска помощ е съобразена със спецификата на 

дейността на медицинския лаборант. Лекционният курс включва съвременни 
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теоретични знания и формира специален обем практически умения при оказването на 

адекватна първа помощ при спешни състояния. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Студентите да знаят: 

• клинична картина, алгоритъм на поведение при остри разстройства в дишането; 

• методи за оказване на първа помощ при остри нарушения в сърдечно-съдовата 

система; 

• основни симптоми при неврологични заболявания, клиника и поведение при 

неврологични разстройства; 

• клиника и първа помощ при травматични увреждания; 

• остри отравяния, видове, първа помощ; 

• клиника и поведение при изгаряния и измръзване; 

• основни симптоми и поведение при спешни състояния в алергологията. 

Студентите да могат: 

• да се ориентират правилно при спешни ситуации; 

• да запазват самообладание в критични ситуации; 

• да отдиференцират животозастрашаващите и спешните състояния. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и 

умения: 

• да познават основните принципи на долекарската помощ. 

• да познават основни симптоми при неврологични заболявания, клиника и 

поведение при неврологични разстройства. 

• да овладеят клиничната картина и основните диагностични критерии на често 

срещаните спешни състояния, непосредствено застрашаващи живота на болния. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 - 2 часа 

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. БЕЛОДРОБНА 

ЕМБОЛИЯ. АСТМАТИЧЕН СТАТУС 

Белодробна емболия – определение. Клиника. Първа долекарска помощ. Астматичен 

статус – определение. Клиника. Първа долекарска помощ.  

ЛЕКЦИЯ № 2 - 2 часа 

ОСТРИ НАРУШЕНИЯ В СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА. КАРДИОГЕНЕН 

ШОК. ОСТЪР БЕЛОДРОБЕН ОТОК 

Кардиогенен шок – определение за шок. Видове шок. Клиника на кардиогенния шок. 

Първа долекарска помощ. Остър белодробен оток – определение. Кардиогенен, 

некардиогенен. Клиника. Първа долекарска помощ. 
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ЛЕКЦИЯ № 3 - 2 часа 

НЕСТАБИЛНА СТЕНОКАРДИЯ. ИНФАРКТ НА МИОКАРДА 

Нестабилна стенокардия – определение. Клиника. Диференциална диагноза на болката 

при обикновен стенокарден пристъп и нестабилна стенокардия. Първа долекарска 

помощ. 

Инфаркт на миокарда – определение. Клиника. Диференциална диагноза между инфаркт 

и нестабилна стенокардия. Първа долекарска помощ. 

ЛЕКЦИЯ № 4 - 2 часа 

ОСТРИ НЕВРОЛОГИЧНИ НАРУШЕНИЯ. КОМИ 

Коми - определение за коми. Видове. Етиологична класификация. Клиника. Алгоритъм 

за оказване на първа помощ на пациент в кома. 

ЛЕКЦИЯ № 5 - 2 часа 

ИНСУЛТИ 

Инсулти – исхемичен, хеморагичен. Клиника. Първа долекарска помощ при пациент с 

инсулт. 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 2 часа 

ОСТРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОРГАНИТЕ В КОРЕМНАТА КУХИНА. ОСТЪР 

ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ 

Остър хирургичен корем – определение. Основни симптоми. Описание на болката в 

зависимост от нейната продължителност, характер, интензитет, локализация, ирадиация. 

Първа долекарска помощ. 

ЛЕКЦИЯ № 7 - 2 часа 

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ОСТРИ ТРАВМАТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ. ТРАВМИ НА 

ГРЪДЕН КОШ. ТРАВМИ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ. ТРАВМИ НА ГРЪБНАЧЕН 

МОЗЪК 

Пневмоторакс – определение. Видове. Основни симптоми. Първа долекарска помощ. 

Хемоторакс – определение. Клинична картина. Първа долекарска помощ. Травми на 

гръбначен стълб – определение. Клиника. Първа долекарска помощ. Транспорт.  

Травми на гръбначен мозък – определение. Видове. Основни симптоми. Първа 

долекарска помощ. Правила за транспортиране. 

ЛЕКЦИЯ № 8 - 2 часа 

ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ 

Видове. Оглед на мястото на инцидента. Входна врата на проникване на отровата. 

Алгоритъм на поведение. 

ЛЕКЦИЯ № 9 - 2 часа 

ИЗГАРЯНИЯ. ИЗМРЪЗВАНЕ 

Изгаряния – видове. Термични травми. Правило на девятката. Степени на изгаряне. Първа 

долекарска помощ. Измръзване. Общо, локално. Клиника. Стадии. Първа долекарска 

помощ. 

ЛЕКЦИЯ № 10 - 2 часа 

АНАФИЛАКТИЧЕН ШОК 

Определение. Видове. Етиология. Клиника. Основни симптоми. Първа долекарска 

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

УПРАЖНЕНИЕ № 1 - 1 час 
Хипогликемичен шок. Клиника. Първа долекарска помощ. Диабетна кома. Видове. 
Клиника. Първа долекарска помощ.  

УПРАЖНЕНИЕ № 2 - 1 час 
Диференциално диагностични критерии между хипо и хипергликемия. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 - 1 час 
Глазгоу скала. Оценка на състоянието на пациент в кома.  

УПРАЖНЕНИЕ № 4 - 1 час 
Кардиопулмонална реанимация. Правила на Сафар (А, В, С).  

УПРАЖНЕНИЕ № 5 - 1 час 
А. Свободни и проходими горни дихателни пътища. В. Обдишване уста в нос, уста в уста. 
С. Сърдечна реанимация. Непряк сърдечен масаж. Обдишване и непряк сърдечен масаж. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 - 1 час 
Рани. Видове – открити и закрити. Нараняване на меките тъкани. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 - 1 час 
Травми на крайници. Фрактури. Луксации. Имобилизации. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 - 1 час 
Положение на тялото при транспорт при различни спешни състояния или наранявания. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 - 1 час 
Наранявания на съдове. Указания за притискане върху някои голямокалибрени 
артериални съдове с оглед спиране на кръвотечението. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 - 1 час 
Спешна помощ в случаи на аварийни ситуации, стихийни бедствия и катастрофи. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Апостолов Ал. (1994). Диагностично терапевтичен справочник при спешни състояния. 
2. Търнър. (1994). Първа помощ и домашна безопасност. 
3. Караколев Ж. (1994). Джобен спасител. 
4. Караколев Ж. (1993). Спешна медицина. 
5. Справочник за доболнична следиализирана помощ (симптомо – синдромен алманах), 

Нешев, Г. (2004 г.) 

КОНСПЕКТ 

ПО ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ 

1. Долекарска помощ при белодробни заболявания. Белодробна емболия. Астматичен 
статус. 

2. Остри нарушения в сърдечно-съдовата система. Кардиогенен шок. Остър белодробен 
оток. 
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3. Нестабилна стенокардия. Инфаркт на миокарда. 

4. Остри неврологични нарушения. Коми. 

5. Инсулти. 

6. Остри заболявания на органите в коремната кухина. Остър хирургичен корем. 

7. Първа помощ при остри травматични увреждания. Травми на гръден кош. Травми на 

гръбначен стълб. Травми на гръбначен мозък. 

8. Остри отравяния. 

9. Изгаряния. Измръзване. 

10. Анафилактичен шок. 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове 

Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения ІІ 

Медицинска 

психология 
ІІ 30 22 8 2/1 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно-квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

22 часа лекции, 8 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Дискусии по темите от програмата, включително обсъждане на казуси; мултимедийни 

презентации, демонстрация на психодиагностични методи, групова работа, тестове. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, тестове. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка, която отразява цялостното участие на студента и 

резултатите от усвоените знания. Оценяват се проведените тестове по време на 

лекционните и семинарни занятия; участието в дискусиите и груповата работа. 
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Аспекти при формиране на оценката: 

Резултатите от тестовете дават информация за равнището на знанията на студента; 

оценката от участието в упражненията показва и мотивацията на студентите за 

усвояване на знания. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Управление на здравните грижи”. 

АНОТАЦИЯ 

Обучението по медицинска психология осигурява знания за мястото на 

дисциплината в психологическата наука и за възможностите за използване на 

психологическите подходи и методи в медицинската практика. Получените знания са 

основа за формиране на нагласи, отчитащи съвременните постижения на 

биопсихосоциалния подход към пациента. Тези нагласи благоприятстват усвояване на 

поведенчески модели, които осигуряват ефективност на общуването с пациентите. 

Преподаването се фокусира върху познавателните психични процеси, личността, 

психичното развитие и тяхната връзка с болестта и боледуването; психосоциалните 

фактори в човешкото здраве, психотерапията и консултирането. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Една от най-важните задачи на това обучение е да помогне на студента да отчита 

психологическите и психосоциалните аспекти на грижата за здравето, на боледуването 

и на лечението. 

Студентите усвояват знания за съвременната медицинска психология, които да им 

позволят да разбират: 
• психологическите основи на поведението на пациента; 
• психологическите фактори, влияещи върху соматичните и психичните 

заболявания; 
• методите за психологическа оценка; 
• методите за психологическа терапевтична интервенция. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да: 
• да разбират мястото на медицинската психология в психологическата наука и 

психологическите основи на човешкото поведение; 
• да имат основни знания за познавателните психични процеси, за психичното 

развитие, за личността, за психодиагностиката и психотерапията; 
• да разбират влиянието на психологичните фактори при възникването и терапията 

на заболяванията, както и възможностите за приложение на биопсихосоциалния подход в 
медицината; 

• да формират умения за комуникация с пациенти на различна възраст.  
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Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 - 1 час 

МЕДИЦИНСКАТА ПСИХОЛОГИЯ КАТО ПРИЛОЖНА ДИСЦИПЛИНА 

Запознаване с основните характеристики на приложната психология и отграничаване 

на медицинската психология от другите сродни на нея дисциплини. Въведение в 

историята и съвременното състояние на медицинската психология. 

ЛЕКЦИЯ № 2 - 2 часа 

ОСНОВНИ ПОДХОДИ В СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАТА 

ПИСХОЛОГИЯ 

Кратко представяне на биологичния, психодинамичния, поведенческия, когнитивния и 

хуманистичния подход в психологическата наука. 

ЛЕКЦИЯ № 3 - 3 часа 

ПОЗНАВАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ 

ПРОЦЕСИ. УМСТВЕНО ИЗОСТАВАНЕ И КОГНИТИВНО СНИЖЕНИЕ 

Студентите се запознават с психологията на познанието и с основни методи за оценка 

на вниманието, паметта, интелекта, мисленето. Обсъжда се приложението на знанията 

за познавателните процеси в медицинската практика. Въвеждат се темите за умствено 

то изоставане и когнитивното снижение. 

ЛЕКЦИЯ № 4 - 3 часа 

ЛИЧНОСТТА В МЕДИЦИНСКАТА ПСИХОЛОГИЯ. ТЕОРИИ ЗА ЛИЧНОСТТА. 

ЛИЧНОСТ И ДЕЗАДАПТИВНО ПОВЕДЕНИЕ 

Разглеждат се основните цели и приложения на персонологията. Представят се 

накратко схващанията за личността в рамките на основните психологични подходи, 

изучавани в тема №2. Темата за дезадаптивното поведение се обсъжда по време на 

семинарните занятия. 

ЛЕКЦИЯ № 5 - 2 часа 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ЛИЧНОСТТА 

На студентите се представят основни класификации на методите за диагностика на 

личността с примери на широко използвани методи. 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 2 часа 

БИОПСИХОСОЦИАЛНИЯТ МОДЕЛ В МЕДИЦИНСКАТА ПСИХОЛОГИЯ 

Прави се кратък исторически преглед на развитието на схващането за ролята на 

биологичните, психологични и социални процеси в болестта и боледуването. Представя 

се същността на биопсихосоциалния модел и неговото приложение в медицинската 

психология. 

ЛЕКЦИЯ № 7 - 2 часа 

ПСИХИЧНО РАЗВИТИЕ – ВЪЗРАСТОВИ ЕТАПИ И БОЛЕДУВАНЕ. ПСИХОЛОГИЧНИ 

АСПЕКТИ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ НА ПАЦИЕНТИ НА 

РАЗЛИЧНА ВЪЗРАСТ 

Прави се преглед на водещите теории за психичното развитие на човека. Акцентира се 

на необходимостта от отчитане на специфични характеристики на отделни възрастови 

етапи при предоставяне на медицински грижи. 
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ЛЕКЦИЯ № 8 - 3 часа 

ПСИХОСОЦИАЛНИТЕ ФАКТОРИ И ГРИЖАТА ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ. СТРЕС. 

ТЕОРИИ ЗА СТРЕСА. УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА. КРИЗИСНИ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Въвежда се понятието стрес и дискусиите около неговата употреба. Разглеждат се 

основните теории за стреса и неговото управление. 

ЛЕКЦИЯ № 9 - 2 часа 

КОМУНИКАЦИЯТА В МЕДИЦИНСКА СРЕДА 

Темата се фокусира върху спецификата на общуването с пациента, след разглеждане на 

основните аспекти на теорията за комуникацията. 

ЛЕКЦИЯ № 10 - 2 часа 

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ 

Представят се същността, целите и основните характеристики на водещите направления 

в психотерапията и консултирането. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 - 1 час 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 

Работа с психодиагностични методи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 - 2 часа 

ЛИЧНОСТ И ДЕЗАДАПТИВНО ПОВЕДЕНИЕ 

Решаване на казуси самостоятелно и в група. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 - 1 час 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ЛИЧНОСТТА 

Работа със скали и въпросници. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 - 1 час 

СТРЕС. ТЕОРИИ ЗА СТРЕСА. КРИЗИСНИ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Решаване на казуси самостоятелно и в група. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 - 1 час 

КОМУНИКАЦИЯТА В МЕДИЦИНСКА СРЕДА 

Решаване на казуси самостоятелно и в група. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 - 2 часа 

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ 

Групова работа. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Практическо ръководство за семинари по медицинска психология. Ред. Н. 

Маджирова. Пловдив, 2007. 105 с. 

2. Матанова В., Психология на аномалното развитие. София, 2003. 

3. Леви Л., Когнитивна психология. София, 2006. 

4. Милев В., Психопатология. София, 1992. 
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5. Джонев С., Социална психология. Т.2 Общуване и личност. София, 1996. 

6. Бренър,Ч. Психоанализа. София, 1993. 

7. Остерийт П., Въведение в детската психология. София, 2007. 

8. Хьелл Л., и др. Теории личности. Москва и др., 1999. 

9. Темков И., и др. Стрес и кризи на личността. София, 1987. 

10. Пълен наръчник по психотерапия. Ред. Б. Бонгар. София, 2002. 

11. Силами Н., Речник по психология. Плевен, 1996. 

КОНСПЕКТ 

ПО МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ 

1. Медицинската психология като приложна дисциплина. 

2. Основни подходи в съвременната психология и медицинската психология. 

3. Познавателни процеси. 

4. Психологическа оценка на познавателните процеси. 

5. Умствено изоставане и когнитивно снижение. 

6. Личността в медицинската психология. Теории за личността. 

7. Личност и дезадаптивно поведение. 

8. Методи за оценка на личността. 

9. Биопсихосоциалният модел в медицинската психология. 

10. Психично развитие – възрастови етапи и боледуване. 

11. Психологични аспекти на предоставянето на медицински грижи на пациенти в 

различни възрасти. 

12. Психосоциални фактори в грижата за човешкото здраве. Стрес. Теории за стреса. 

13. Управление на стреса. Кризисни интервенции. 

14. Комуникацията в медицинска среда. 

15. Психологическо консултиране. 

16. Психотерапевтични методи. 

 

 

 

 

БИОХИМИЯ И ПАТОБИОХИМИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Биохимия IІ 45 45 -  3/-  
   

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 
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Форми на обучение: 

Лекции, семинарни упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

45 часа лекции. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, схеми, молекулни модели. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тестове, писмен изпит. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Текущият контрол включва провеждане на два теста в края на двата основни раздела: 

1. Ензими и биоенергетика; 2. Обмяна на въглехидрати, липиди, белтъци, порфирини, 

вода и минерални вещества и функционална биохимия. 

Краен контрол: писмено изпитване. 

Окончателната оценка от текущия контрол се формира като средна аритметична от 

оценките на двата теста и писменото изпитване. Крайната оценка се закръгля до 

единица и се вписва в учебната документация. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Преподавател от Медицински колеж. 

АНОТАЦИЯ 

Учебната програма е съобразена с изискванията за професионална компетентност 
на специалиста медицински лаборант. Програмата включва изучаване на основните 
процеси, които протичат в човешкия организъм и закономерностите, на които се 
подчиняват. Основна цел на обучението по биохимия е учащите се да придобият 
познания за структурата и функцията на човешката клетка и организъм. Натрупаните 
знания са необходими при усвояване на курса по клинична лаборатория, 
микробиология, хистология. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Основна задача на обучението по биохимия е учащите се да придобият познания за: 
• Начините на протичане на реакциите в организма, възможностите за регулиране 

и повлияване от ендогенни и екзогенни вещества. 
• Метаболизма на хранителните вещества и начините за извличане на енергия от 

тях или получаване на специализирани продукти, както и начините за новосинтезиране 
на основни хранителни съставки при тяхната липса. 
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• Начините за запазване, възпроизвеждане и предаване на генетичната 
информация. 

• Механизми на вътре - и междуклетъчна сигнализация. 

• Биохимични особености на основните тъкани и органи. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След завършване на курса студентите трябва да знаят или да могат да 

интерпретират: 

• Молекулната организация на живата материя, връзката между структура и 

функция на белтъци и нуклеинови киселини, междумолекулните взаимодействия. 

• Принципите на ензимното действие и механизмите, по които върху него влияят 

фактори на средата, както и значението на ензимите за метаболизма и регулацията и 

прилагането на ензими в медицинската практика. 

• Принципите на биоенергетиката, значението на фактори на средата и 

механизмите, по които те влияят върху биоенергетичните процеси в клетката. 

• Основните метаболитни пътища, връзките между тях, регулацията им, 

факторите на средата, които влияят върху тях. 

• Механизмите на съхраняване и предаване на наследствената информация, 

взаимодействието на фактори на средата с тях, основните механизми за възникване на 

нарушения в тях. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 3 часа 

ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ 
1. Предмет, цели и обхват на биохимията. 
2. Връзка на биохимията с други биологични и медицински дисциплини. 
3. Химичен състав на живите организми. 
4. Въглехидрати. 
5. Липиди. 
6. Белтъци. 

6.1. Химичен състав и структура на белтъците. 

6.2. Взаимовръзка между структура и функция при белтъците. 

6.3. Молекулни варианти при белтъците. 

ЛЕКЦИЯ № 2 - 3 часа 

НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ 
1. Химичен състав и строеж на нуклеиновите киселини. 
2. Мононуклеотиди. 
3. Първична структура на нуклеиновите киселини. 
4. Конформация на ДНК и на различните видове РНК. 

ЛЕКЦИЯ № 3 - 3 часа 

ЕНЗИМИ 

1. Общи сведения за ензимите. 

2. Особености на ензимите като биологични катализатори. 

3. Коензими и простетични групи. 

4. Наименование и класификация на ензимите. 
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5. Механизъм на ензимната катализа. 

6. Ензим-субстратен комплекс. 

7. Активен център. 

8. Специфичност на ензимното действие. 

9. Кинетика на ензимните реакции. 

10. Уравнение на Михаелис-Ментен, описващо зависимостта на скоростта на ензимната 

реакция от концентрацията на субстрата и ензима. 

11. Ензимни единици. 

12. Регулация на ензимната активност. 

13. Фактори влияещи върху ензимната активност. 

13.1. Влияние на рН върху скоростта на ензимните реакции. 

13.2. Влияние на температурата върху скоростта на ензимните реакции 

14. Конкурентни и неконкурентни инхибитори. 

15. Активатори. 

ЛЕКЦИЯ № 4 - 3 часа 

БИОЕНЕРГЕТИКА 

1. Общи сведения за обмяната на веществата. 

2. Източници на енергия за нуждите на организма. 

3. Съединения с макроергични връзки. 

4. Биологично окисление. 

5. Субстрати на биологичното окисление и крайни акцептори на водорода. 

Оксидоредуктази. 

6. Редокс-системи с биологично значение: НАД
+
/HАДН, НАДФ

+
/HАДФН, 

ФМН/ФМН.Н2, ФАД/ФАДН2, KoQ/KoQH2, хемове на цитохроми, липоат, аскорбат. 

7. Организация на биологичното окисление. 

ЛЕКЦИЯ № 5 - 3 часа 

БИОЕНЕРГЕТИКА 

1. Дихателна верига - локализация, функция и молекулно устройство. 

1.1. Дихателен контрол. 

1.2. Инхибитори на електронния транспорт (барбитурати, антимицин А, КCN). 

2. Цикъл на трикарбоновите киселини - значение за катаболизма и анаболизма. 

2.1. Химични реакции, метаболитна и енергетична равносметка. 

2.2. Механизми на регулация. 

СЕМИНАРНО ЗАНЯТИЕ 
Белтъци, ензими, биоенергетика. 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 3 часа 

ОБМЯНА НА ВЪГЛЕХИДРАТИ 

1. Храносмилане и усвояване на въглехидратите. 

2. Гликолиза – значение, химически реакции, енергетичен добив при анаеробни и 

аеробни условия. 

3. Tъканна специфичност на гликолизата. 

4. Ефект на Пастьор. 

5. Взаимовръзка между гликолиза и цикъл на трикарбоновите киселини. 

6. Енергетична равносметка при разграждане на гликозата до СО2 и Н2О. 

7. Обмяна на галактоза. 

8. Обмяна на фруктоза. 
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ЛЕКЦИЯ № 7 - 3 часа 

ОБМЯНА НА ВЪГЛЕХИДРАТИ 

1. Разграждане и синтеза на гликоген. 

1.1. Роля на цАМФ. 

1.2. Регулация. 

2. Глюконеогенеза. 

2.1. Значение. 

2.2. Преодоляване на необратимите стъпала в гликолизата. 

2.3. Регулация на глюконеогенезата. 

3. Цикъл на Кори. 

4. Регулаторни ензими и хормони. 

5. Кръвна захар. 

6. Други пътища на глюкозната обмяна - получаване на уронови киселини. 

ЛЕКЦИЯ № 8 - 3 часа 

ОБМЯНА НА ЛИПИДИ 

1. Храносмилане на липиди. 

2. Транспортни форми на липидите в кръвта. 

3. Състав, произход и функции на липопротеиновите комплекси. 

4. Обмяна на глицерол. 

5. Разграждане на мастни киселини - β окисление. 

5.1. Окисление на мастни киселини с четен и нечетен брой въглеродни атоми. 

5.2. Енергетична равносметка. 

6. Синтеза на мастни киселини в организма. 

7. Обмяна на липидните медиатори - простагладини, левкотриени, инозитолфосфати. 

ЛЕКЦИЯ № 9 - 3 часа 

ОБМЯНА НА ЛИПИДИ 

1. Кетогенеза. 

2. Кетолиза. 

3. Кетоацидоза при гладуване и при диабет. 

4. Обмяна на холестерол. 

4.1. Регулация. 

4.2. Изнасяне от организма. 

4.3. Патология на холестероловата обмяна. 

ЛЕКЦИЯ № 10 - 3 часа 

ОБМЯНА НА НУКЛЕОТИДИ И НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ 

1. Храносмилане на нуклеинови киселини. 

2. Обмяна на мононуклеотиди. 

3. Разграждане на нуклеинови киселини, мононуклеотиди и бази. 

4. Пикочна киселина. 

5. Биосинтеза на нуклеинови киселини. 

ЛЕКЦИЯ № 11 - 3 часа 

ОБМЯНА НА АМИНОКИСЕЛИНИ И БЕЛТЪЦИ 

1. Храносмилане на белтъците и усвояване на аминокиселините. 

2. Основни метаболитни процеси на аминокиселините в тъканите. 

2.1. Дезаминиране. 
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2.2. Трансаминиране. 

2.3. Декарбоксилиране. 

3. Метаболизъм на въглеродния скелет на аминокиселините. 

4. Клинично значение на аминотрансферазите. 

5. Обмяна на амоняк. 

5.1. Амониогенеза. 

5.2. Биосинтеза на урея. 

6. Биосинтеза на белтъци. 

6.1. Генетична информация. 

6.2. Генетичен код. 

6.3. Структура на еукариотните гени. 

6.4. Етапи на белтъчната синтеза. 

7. Взаимовръзка на обмяната на въглехидрати, мазнини и аминокиселини. 

ЛЕКЦИЯ № 12 - 3 часа 

ОБМЯНА НА ПОРФИРИНИ 

1. Биосинтеза на хемоглобин. 

2. Разграждане на хемоглобин. 

3. Жлъчни пигменти. 

4. Движение на жлъчните пигменти в организма. 

5. Жълтеници. 

6. Обмяна на желязо. 

ЛЕКЦИЯ № 13 - 3 часа 

РЕГУЛАЦИЯ НА ОБМЕННИТЕ ПРОЦЕСИ 

1. Структурата като обединяващ и регулиращ фактор. 

2. Регулация на обмяната чрез повлияване на ензимната активност. 

3. Регулация на ензимната синтеза. 

4. Обща регулация на обмяната на равнището на организма. 

5. Хормони. 

5.1. Стероидни хормони. 

5.2. Хормони производни на аминокиселини. 

5.3. Пептидни и белтъчни хормони. 

6. Механизми на вътре- и междуклетъчната сигнализация. 

ОБМЯНА НА ВОДА И МИНЕРАЛНИ ВЕЩЕСТВА 

1. Вода. 

1.1. Свойства и функции на водата. 

1.2. Обмяна на вода. 

1.3. Разпределение на водата в организма. 

1.4. Регулация на водната обмяна. 

2. Обмяна на минерални вещества. 

2.1. Макроелементи: Na, Cl, K, Ca, Mg. 

2.2. Микроелементи: Cu, Zn, I, Mn, F. 

3. Разстройства в обмяната на водата и минералните вещества. 

ЛЕКЦИЯ № 14 - 3 часа 

БИОХИМИЯ НА ЧЕРЕН ДРОБ 

1. Черен дроб и значението му за обмяната на веществата. 

2. Образуване на жлъчни пигменти. 
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3. Детоксична функция на черния дроб. 

4. Образуване на плазмените липопротеини в черния дроб. 

БИОХИМИЯ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕ 

1. Механизъм на кръвосъсирването. 

2. Компоненти на кръвосъсирването. 

3. Смущения в кръвосъсирването. 

ЛЕКЦИЯ № 15 - 3 часа 

БИОХИМИЧНИ ОСНОВИ НА ХРАНЕНЕТО 

1. Енергетична стойност на хранителните вещества. 

2. Хранителни вещества – въглехидрати, мазнини, белтъци, витамини. 

СЕМИНАРНО ЗАНЯТИЕ 
Обмяна на въглехидрати, липиди, аминокиселини и белтъци. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Колчаков. К, Е. Ангелов, Биохимия, Наука и изкуство, София, 1989 г. 

2. Дочев Д., Л.Сираков, К. Колчаков, Биохимия и клинична химия, Булвест 2000, 

София, 1993 г. 

3. Косекова Г., В. Митев, А. Алексеев, Т. Николов, Лекции по биохимия, Централна 

медицинска библиотека, София, 2004 г. 

4. Попов Б., Биохимия на човека І и ІІ част, ЖТС, Ст. Загора. 2001 г. 

5. http://www.chem-bg.com/the_classroom.htm 

КОНСПЕКТ 

ПО БИОХИМИЯ И ПАТОБИОХИМИЯ 

1. Химичен състав и структура на белтъците. Взаимовръзка между структура и 
функция при белтъците. Молекулни варианти при белтъците. 

2. Химичен състав и строеж на нуклеиновите киселини. Мононуклеотиди. Структура 
на нуклеиновите киселини. 

3. Общи сведения за ензимите. Коензими и витамини. Наименование и класификация на 
ензимите. Ензимна катализа. Активен център. Специфичности на ензимното действие. 
Кинетика на реакции, катализирани от ензими. Фактори, влияещи върху ензимната 
активност. 

4. Общи сведения за обмяна на веществата. Източници на енергия за нуждите на 
организма. Съединения с макроергични връзки. Биологично окисление. Редокс 
системи с биологично значение. Организация на биологичното окисление. Образуване 
на макроергичните връзки при окисление на субстрати. 

5. Дихателна верига. Процеси набавящи протони и електрони за дихателната верига. 
Цикъл на трикарбоновите киселини. 

6. Храносмилане и усвояване на въглехидратите. Гликолиза. Взаимовръзка между 
гликолиза и цикъл на трикарбоновите киселини. Енергетична равносметка при 
разграждане на глюкозата до СО2 и Н2О. 

7. Обмяна на фруктоза. Обмяна на галактоза. Обмяна на гликоген. Обща схема за 
обмяна на въглехидратите. 

8. Глюконеогенеза. Кръвна захар. 
9. Храносмилане на липиди. Транспортни форми на липидите в кръвта. 

http://www.chem-bg.com/the_classroom.htm
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10. Разграждане на мастни киселини – β окисление. Синтеза на мастни киселини в 
организма. 

11. Обмяна на глицерол. 
12. Кетогенеза. Кетолиза. 
13. Синтеза на мазнини. 
14. Обмяна на холестерол. Патология на холистероловата обмяна. 
15. Разграждане на нуклеинови киселини, мононуклеотиди и бази. Пикочна киселина. 

Биосинтеза на нуклеинови киселини. 
16. Храносмилане на белтъците и усвояване на аминокиселините. Основни метаболитни 

процеси на аминокиселините в тъканите – дезаминиране, трансаминиране, 
декарбоксилиране. 

17. Обмяна на амоняк. Амониогенеза. Биосинтеза на урея. 
18. Биосинтеза и разграждане на белтъци. 
19. Синтеза на хемоглобин. 
20. Разграждане на хемоглобин. 
21. Обмяна на желязо. 
22. Взаимовръзка на обмяната на въглехидрати, мазнини и белтъци. 
23. Структурата като обединяващ и регулиращ фактор. Регулация на обмяната чрез 

повлияване на ензимната активност. Регулация на ензимната синтеза. 
24. Регулаторни механизми при многоклетъчните организми. Хормони. 
25. Обмяна на вода. Разпределение на водата в организма. Регулация на водната 

обмяна. 
26. Обмяна на минерални вещества. Макроелементи: Na, Cl, K, Ca, Mg. Микроелементи: 

Cu, Zn, I, Mn, F. 
27. Черен дроб и значението му за обмяната на веществата. 
28. Кръвосъсирваща система. Кръвосъсирване. Смущения в кръвосъсирването. 
29. Енергетична стойност на хранителните вещества. Хранителни вещества – 

въглехидрати, мазнини, белтъци, витамини. 
 

 

 

 

 

ХИСТОЛОГИЯ С ХИСТОТЕХНИКА 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІI III ІV V VІ 

Хистология с 

хистотехника 
III 135 60 75 

 
2/3 2/2 

   

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 



179 

 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 
Два семестъра (II-ри и III-ти семестър). 

Хорариум: 

60 часа лекции, 75 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Светлинно-микроскопски препарати, електронограми, филми, атласи, практическо 
ръководство - тетрадка, сборник с тестове, интерактивен CD атлас, мултимедийни 
презентации, дискусии, демонстрация на хистологични методи и средства, решаване на 
практически задачи, посещения на специализирани лаборатории, възможност за 
приобщаване към научно-изследователски проекти, разработвани в катедрата. 

Форми на оценяване: 

Текущ контрол - включва: устно и тестово изпитване и колоквиум по цитология и обща 
хистология за ІІ-ри семестър; устно и тестово изпитване и оценка на представените 
самостоятелно изготвени хистологични препарати за ІІІ семестър. Окончателната оценка 
от текущия контрол за всеки семестър се формира като средна аритметична от оценките 
на по-горе споменатите критерии. 

Формиране на оценката: 

Формират се две оценки – от колоквиума по цитология и обща хистология и средна 
текуща оценка за ІІ-ри семестър, от устно и тестово изпитване и оценка на представените 
самостоятелно изготвени хистологични препарати за ІІІ-ти семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Явяване на колоквиум, решаване на тестове, участие в дискусии, самостоятелно 
изготвяне на хистологични препарати. 

Семестриален изпит: 

Да /на четири етапа: I. А. Практически тест с микроскопски препарати и електронограми 
по цитология и обща хистология, Б. Входящ тест с микроскопски препарати и 
електронограми по специална хистология (органи); II. Писмен входящ тест върху целия 
материал; III. Писмено развиване на комбинация от два теоретични въпроса по 
специална хистология (органи) и хистотехника; IV. Устен изпит/. 
Оформянето на окончателната оценка се извършва въз основа на оценките от писмения 
изпит и текущия контрол. Крайната оценка е комплексна и оценява цялостното 
представяне и усвоени знания и умения по време на обучението, закръгля се до единица 
и се вписва в учебната документация. 
Колоквиум по цитология и обща хистология: 
Студентите, получили 80% от точките на практическата част и на теста от колоквиума 
по цитология и обща хистология се освобождават от разделите цитология и обща 

хистология (микроскопски препарати и теоретичен тест) на изпита по хистология с 
хистотехника. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Анатомия, хистология и ембриология”. 
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АНОТАЦИЯ 

Учебната програма включва разделите цитология, обща хистология, специална 

(органна) хистология и хистологична техника. Програмата е съобразена и отговаря на 

изискванията за подготовката на студентите от специалността „Медицински лаборант”. 

При обучението по цитология и хистология (обща и специална) се получават 

знания и опит за обективна оценка на нормалната структура, функция и развитие на 

клетките, тъканите и органите на човека. 

Разделът „Хистотехника” запознава и дава знания върху принципите на обработка 

на цитологичния и хистологичен материал, позволяващи да се направят основните 

морфологични микроскопски изследвания, които са абсолютно необходими в 

съвременната микроскопска диагностика на заболяванията. Тези проучвания включват 

изследване на материали взети при аутопсия, от оперативни интервенции, оперативна и 

пункционна биопсия и експерименти чрез прилагането на рутинни и съвременни 

хистологични методи. 

Медицинските лаборанти получили тези знания имат възможността да работят в 

цитологични, хистологични, патоморфологични, електронно-микроскопски и 

специализирани хистохимични и имунохистохимични лаборатории в системата на 

медицинските заведения към МЗ, БАН и други медикобиологични институции. 

Предмет на дисциплината хистология (цитология, обща и специална хистология) 

с хистотехника са изучаване на закономерностите на развитието, микроскопската, 

електронно-микроскопската, хистохимичната, молекулярно- биологичната и 

функционална характеристика на клетките и тъканите в органите и системите на 

човешкия организъм, както и основните принципи и методи за морфологичен анализ. 

Основната цел при обучението по хистология (цитология, обща и специална 

хистология) с хистотехника е да се даде основни и съвременни знания (теоретични и 

практични) на студентите за микроскопския строеж на органите и системите в 

човешкия организъм и за базисни и съвременни методи на морфологичен анализ. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Основните задачи са свързани с: 

1. Запознаване на студентите с развитието, структурата и функцията на клетката, 

микроскопския строеж на тъканите, тъканно-органоидната интеграция на органите и 

системите. 

2. Възможност за получаване на задълбочени знания, практически умения и 

навици за изготвяне на микроскопски препарати, предназначени за цитологични, 

хистологични и електронно-микроскопски изследвания, както и за други специфични 

морфологични методи: хистохимични, ензимохистохимични, имуноцитохимични и др., 

абсолютно необходими в съвременната морфологична наука и практика. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Познаване на структурата и функцията на клетката, микроскопския строеж на 

тъканите, органите и системите в човешкия организъм. 

2. Задълбочени знания, практически умения и навици за изготвяне на рутинни 

микроскопски препарати, както и владеенето на други специфични морфологични 

методи: хистохимични, ензимохистохимични, имуноцитохимични и др. 
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Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

 

Х И С Т О Л О Г И Я 

 

ЦИТОЛОГИЯ 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

ВЪВЕДЕНИЕ, СЪЩНОСТ И ЗАДАЧИ НА ЦИТОЛОГИЯТА И ХИСТОЛОГИЯТА. 

КЛЕТЪЧНИ ОРГАНЕЛИ 

Въведение, същност и задачи на цитологията и хистологията. Клетка – обща 

характеристика и външна морфология. Класификация на клетъчните компоненти. 

Клетъчна мембрана (плазмалема) - строеж, химичен състав и функция. Специализирани 

образувания на плазмалемата. 

Клетъчни органели – задължителни и специализирани. Ендоплазматичен ретикулум, 

рибозоми, митохондрии, апарат на Голджи, лизозоми, цитоцентър - микроскопска, 

електронно-микроскопска и функционална характеристика. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

КЛЕТЪЧНО ЯДРО В ИНТЕРФАЗА И МИТОЗА. ЦИТОФИЗИОЛОГИЯ 

Клетъчно ядро в интерфаза и митоза – микроскопска, електронно-микроскопска, 

химична и функционална характеристика на ядрените компоненти: ядрена обвивка, 

хроматин, хромозоми, ядърце. Цитофизиология. Транспорт на веществата- активен, 

пасивен. Ендоцитоза (фагоцитоза, пиноцитоза). Екзоцитоза; секреция – видове. Синтез 

на вещества. 

ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕНИЕТО ЗА ТЪКАНИТЕ. ЕПИТЕЛНА ТЪКАН 

Въведение в учението за тъканите. Определение, класификация и общи свойства на 

тъканите. Епителна тъкан – определение, хистогенеза, класификация, микроскопска, 

електронно микроскопска и функционална характеристика. Видове епители - 

еднослойни, многослойни и жлезист. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН 

Съединителна тъкан – определение, хистогенеза, класификация, микроскопска, 

електронно-микроскопска и функционална характеристика на клетките и 

междуклетъчното вещество – влакна и основно аморфно вещество. Съединителна тъкан 

с твърдо междуклетъчно вещество - хрущялна и костна съединителна тъкани – 

класификация, клетки и междуклетъчно вещество. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

КРЪВНА ТЪКАН. МУСКУЛНА ТЪКАН 

Кръвна тъкан – определение, хистогенеза. Междуклетъчно вещество. Клетки – 

класификация, микроскопска и функционална характеристика. Мускулна тъкан – 

определение, хистогенеза, класификация. Форми на организация. Обща микроскопска, 

електронно-микроскопска и функционална характеристика на видовете мускулна 

тъкан. 
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ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

НЕРВНА ТЪКАН. НЕРВНА СИСТЕМА 

Нервна тъкан – определение, хистогенеза. неврони, невроглия. Нервни влакна. Нервна 

система – Цито и миело архитектоника на гръбначен мозък, малък мозък и кора на 

главен мозък. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ПОЛОВА ТЪКАН. МЪЖКА ПОЛОВА СИСТЕМА 

Полова тъкан – определение. Сперматогенеза и овогенеза. Мъжка полова система. Тестис. 

СПЕЦИАЛНА (ОРГАННА) ХИСТОЛОГИЯ 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

ЖЕНСКА ПОЛОВА СИСТЕМА 

Женска полова система. Овариум. Овариален и менструален цикъл. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

СЪРДЕЧНО СЪДОВА СИСТЕМА 

Сърдечно – съдова система – принципен строеж. Артерии, вени – подялба по тъканен 

строеж, микроскопски различия. Капиляри – видове, строеж. Сърдечна стена –

Микроскопска, електронно-микроскопска и функционална характеристика. 

Импулсопроводна система. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА 

Дихателна система – обща характеристика. Въздухоносни пътища: трахея, бронхиално 

дърво – принципен строеж. Бял дроб – белодробно лобче, пневмон – микроскопски и 

електронномикроскопски строеж. Кръвно-газова бариера. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА 

Храносмилателна система – общ принципен строеж. Устна кухина – език, слюнчени 

жлези. Тръбест сектор – хранопровод, стомах, тънко черво, дебело черво. 

Микроскопска и електронно-микроскопска и функционална характеристика. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 

ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА 

Храносмилателна система – Черен дроб, панкреас - структурна, ултраструктурна и 

функционална характеристика. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 

ИМУННА СИСТЕМА 

Кръвотворна (имунна) система. Обща микроскопска характеристика на органите на 

системата. Класификация – костен мозък, тимус, лимфен възел, слезка. Микроскопска, 

ултраструктурна и функционална характеристика. 
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ЛЕКЦИЯ № 14 – 2 часа 

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА 

Ендокринна система. Общ принципен строеж на органите на ендокринната система. 

Класификация. Хипофиза, щитовидна и надбъбречна жлези - микроскопски строеж, 

ултраструктура и функция. 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 

ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА 

Отделителна система. Бъбрек – нефрон, части на нефрона, микроскопска, 

ултрамикроскопска и функционална характеристика. Филтрационна бариера. 

Отделителни пътища – уретер, пикочен мехур. 

Х И С Т О Л О Г И Ч Н А  Т Е Х Н И К А  (Х И С Т О Т Е Х Н И К А) 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ НА ЦИТОЛОГИЧНОТО И ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Основни изисквания. Организация и устройство на хистологична лаборатория. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

ЕТАПИ В МЕТОДИКАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ПОСТФИКСАЦИОННИ 

МИКРОСКОПСКИ ПРЕПАРАТИ 

Вземане на материал за цитологично и хистологично изследване. Изисквания, 

принципи и правила. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

ФИКСАЦИЯ 

Определение, значение, общи правила и принципи. Задачи при фиксирането. 

Фиксатори – видове. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

ВКЛЮЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛА ЗА ХИСТОЛОГИЧНА ОБРАБОТКА 

Видове включвания. Желатиново и целоидиново включване - недостатъци и 

предимства. Замразяващ метод- предимства и недостатъци. 

ЛЕКЦИИ № 5 – 2 часа 

ПАРАФИНОВ МЕТОД 

Парафиново включване. Предварителна подготовка на материала. Предимства и 

недостатъци. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 час 

РЯЗАНЕ НА ВКЛЮЧЕНИЯ МАТЕРИАЛ. МИКРОТОМИ – ВИДОВЕ 

Ножове, видове - грижа и поддръжка. Парафинов микротом. Криостат. Термостатна 

техника. Правила за работа с микротомите. Грешки при изготвяне на парафинови 

срезове - причини. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 час 

КОНТРАСТИРАНЕ (ОЦВЕТЯВАНЕ) НА МИКРОСКОПСКИ ПРЕПАРАТИ 

Изисквания и контрол. Видове оцветявания. Принципи и същност при оцветяванията. 

Видове оцветители (бои). Класическо оцветяване с хематоксилин и еозин. 
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ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

СПЕЦИАЛНИ МЕТОДИ НА ОБРАБОТКА И ОЦВЕТЯВАНЕ НА СЪЕДИНИТЕЛНА 

ТЪКАН 

Специални методи на обработка на костна тъкан за хистологично изследване. 

Декалцинация. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 час 

СПЕЦИАЛНИ МЕТОДИ НА ОБРАБОТКА И ОЦВЕТЯВАНЕ НА НЕРВНА ТЪКАН 

Импрегнация. Оцветяване за амилоид и слуз. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 час 

ХИСТОХИМИЧНИ МЕТОДИ 

Особености, същност, принципи, изисквания. Видове. Хистохимични методи за 

доказване на липиди. Хистохимични методи за доказване на въглехидрати. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

ЕНЗИМОХИСТОХИМИЯ 

Хистохимични методи за доказване на ензими. Видове. Принципи, специфичност и 

изисквания на ензимните реакции. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 

ИМУНОХИСТОХИМИЯ 

Определение. Моноклонални и поликлонални антитела. Принципи на 

имунохистохимичните методи. Видове имунохистохимичните методи – директни, 

индиректни.  

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 

ЕЛЕКТРОННА МИКРОСКОПИЯ 

Електронен микроскоп. Електронно-микроскопско изследване – принципи, 

възможности. Рязане, ултрамикротоми. Обработка на хистологичен материал. 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 2 часа 

СПЕЦИАЛНИ СВЕТЛИННИ МИКРОСКОПИ 

Флуоресцентен, фазоконтрастен поляризационен. Принципи – възможности. 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МЕТОДИ В ЦИТОЛОГИЯТА И ХИСТОЛОГИЯТА 

Методи на култури in vitro; реактивна ексфолиация; авторадиография; имплантация. 

Витално оцветяване на клетки. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

Х И С Т О Л О Г И Я 
 

ЦИТОЛОГИЯ 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 3часа 

ВЪНШНА МОРФОЛОГИЯ. ЦИТОПЛАЗМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ. 

Микроскопски препарати: 

1. Липидни включения – оцв. Судан III 

2. Гликоген – PAS реакция 



185 

 

КЛЕТЪЧНИ ОРГАНЕЛИ 

Микроскопски препарати: 

1. Нислови гранулации – оцв. тулуидиново синьо 

2. Митохондрии – оцв. железен хематоксилин 

3. Апарат на Голджи – оцв. импрегнация със сребърен нитрат 

Електронограми: 

1. Гранулиран ЕПР 

2. Митохондрии 

3. Комплекс на Голджи 

4. Рибозоми 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 3 часа 

КЛЕТЪЧНО ЯДРО В ИНТЕРФАЗА И МИТОЗА. ЦИТОФИЗИОЛОГИЯ 

Микроскопски препарати: 

1. Ядра в интерфаза – оцв. НЕ  

2. Ядра в интерфаза – оцв. Фойлген 

3. Ядра в митоза – оцв. Фойлген 

4. Фагоцитоза 

5. КФ активност в реактивни клетки 

Електронограми: 

1. Ядра в интерфаза  

2. Реснички 

ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 3 часа 

ЕПИТЕЛНА ТЪКАН 

Микроскопски препарати: 

1. Еднослоен кубичен епител – оцв. НЕ 

2. Еднослоен цилиндричен резорбтивен епител – оцв. НЕ 

3. Еднослоен /привидномногослоен/ цилиндричен ресничест епител – оцв. НЕ 

4. Преходен епител на Хенле – оцв. НЕ 

5. Многослоен плосък невроговяващ епител – оцв. НЕ 

6. Многослоен плосък вроговяващ епител – оцв. НЕ 

7. Жлезист епител – ацини – оцв. НЕ 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 3 часа 

СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН 

Микроскопски препарати: 

1. Рехава съединителна тъкан – оцв. Н-Е 

2. Колагенна съединителна тъкан – оцв. Н-Е 

3. Еластична съединителна тъкан – оцв. Ван Гизон 

4. Мастна съединителна тъкан – оцв. Н-Е 

5. Мастна съединителна тъкан – оцв. Судан III 

6. Хиалинен хрущял – оцв. Н-Е 

7. Костна съединителна тъкан – оцв. Шморл 

Електронограми: 

1. Колагенни влакна 

2. Остеоцит 
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УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 3 часа 

КРЪВНА ТЪКАН. МУСКУЛНА ТЪКАН 

Микроскопски препарати: 

1. Кръвна намазка – оцв. Гимза 

2. Гладка мускулна тъкан – оцв. Н-Е 

3. Напречно-набраздена скелетна муск. т-н – оцв. Н-Е 

4. Напречно-набраздена сърдечна муск. т-н – оцв. Н-Е 

Електронограми:  

1. Неутрофилен гранулоцит 

2. Еозинофилен гранулоцит 

3. Лимфоцит 

4. Рабдомиофибра 

5. Кардиомиоцит 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 3 часа 

НЕРВНА ТЪКАН. НЕРВНА СИСТЕМА 

Гръбначен мозък, малък мозък и кора на главен мозък. 

Микроскопски препарати: 

1. Гръбначен мозък, мултиполярни неврони 

- оцв. имрегнация, 

- оцв.Н-Е. 

2. Малък мозък, крушовидни неврони 

- оцв. имрегнация, 

- оцв. Н-Е. 

3. Кора на главен мозък, пирамидни неврони 

- оцв. имрегнация, 

- оцв. Н-Е. 

Електронограми: 

1. Миелинови нервни влакна 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 3 часа 

ПОЛОВА ТЪКАН. МЪЖКА И ЖЕНСКА ПОЛОВИ СИСТЕМИ 

Полова тъкан – определение. Сперматогенеза и овогенеза. Мъжка полова система. 

Тестис. Женска полова система. Овариум 

Микроскопски препарати: 

1. Сперматозоиди – оцв Н-Е 

2. Овоцит – оцв Н-Е 

3. Тестис – оцв Н-Е 

4. Яйчник – оцв Н-Е 

Електронограми 

1. Сперматозоид 

2. Овоцит 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 3 часа 

КОЛОКВИУМ ВЪРХУ ЦИТОЛОГИЯ И ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ 
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СПЕЦИАЛНА (ОРГАННА) ХИСТОЛОГИЯ 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 3 часа 

СЪРДЕЧНО – СЪДОВА СИСТЕМА 

Микроскопски препарати 

1. Сърдечна стена – оцв. Н-Е 

2. Артерия и вена от мускулен тип – оцв. Н-Е 

3. Аорта – оцв. орцеин 

Електронограми 

1. Видове капиляри 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 3 часа 

ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА 

Микроскопски препарати: 

1. Трахея – оцв. Н-Е 

2. Бял дроб – оцв.Н-Е 

Електронограми: 

1. Алвеолоцит от ІІ ред 

2. Кръвно-газова бариера 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 3 часа 

ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА 

Микроскопски препарати: 

1. Език – оцв. Н-Е 

2. Хранопровод – оцв. Н-Е 

3. Стомах - Фундус – оцв. Н-Е 

4. Дебело черво – оцв. Н-Е 

Електронограми: 

1. Главни клетки 

2. Пристенни клетки 

3. Ентероцит (резорбтивна клетка) 

4. Калициформена клетка 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 3 часа 

ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА - ЧЕРЕН ДРОБ И ПОНКРЕАС 

Микроскопски препарати: 

1. Черен дроб - оцв Н-Е 

2. Панкреас - оцв Н-Е 

3. Околоушна жлеза - оцв Н-Е 

4. Подчелюстна жлеза - оцв Н-Е 

Електронограми: 

1. Хепатоцит (вазален и билиарен полюс) 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 3 часа 

КРЪВОТВОРНА (ИМУННА) СИСТЕМА 

Микроскопски препарати: 

1. Лимфен възел - оцв. Н-Е 

2. Слезка - оцв. Н-Е 

3. Тимус - оцв. Н-Е 
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УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 3 часа 

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА 

Микроскопски препарати: 

1. Хипофиза - оцв. Н-Е 

2. Щитовидна жлеза - оцв. Н-Е 

3. Надбъбречна жлеза - оцв. Н-Е 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 3 часа 

ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА 

Микроскопски препарати: 

1. Бъбрек - оцв. Н-Е 

2. Уретер - оцв. Н-Е 

Електронограми: 

1. Хемоуринарна (филтрационна) бариера 

Х И С Т О Л О Г И Ч Н А  Т Е Х Н И К А  (Х И С Т О Т Е Х Н И К А) 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪВРЕМЕННА ХИСТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

Демонстрация на организацията на съвременна хистологична лаборатория. Работни 

места, апаратура, уреди, съдове. Документация. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ. ФИКСАЦИЯ. 

Приемане и вземане на материал за хистологично изследване. Фиксация. Изготвяне на 

фиксационни разтвори. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

МИЕНЕ, ДЕХИДРИРАНЕ, ПРОСВЕТЛЯВАНЕ НА ВЗЕТИЯ ФИКСИРАН ЗА 

ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ МАТЕРИАЛ 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

ВКЛЮЧВАНЕ В ПАРАФИН 

Изливане на парафиново блокче. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

РЯЗАНЕ НА ПАРАФИНОВ МИКРОТОМ И МОНТИРАНЕ НА СРЕЗОВЕТЕ 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 

РЯЗАНЕ НА КРИОСТАТ И МОНТИРАНЕ НА СРЕЗОВЕТЕ 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 

ПРИГОТВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА РАЗТВОРИ НА ХИСТОЛОГИЧНИ БОИ 

СПОРЕД СЪОТВЕТНИТЕ МЕТОДИКИ 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 

КЛАСИЧЕСКО ОЦВЕТЯВАНЕ С ХЕМАТОКСИЛИН/ЕОЗИН 

УПРАЖНЕНИЕ № 9- 2 часа 

БЪРЗА ОБРАБОТКА НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ 



189 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 

ИЗГОТВЯНЕ НА ТРАЕН ХИСТОЛОГИЧЕН ПРЕПАРАТ. ДЕПАРАФИНИРАНЕ, 

ОЦВЕТЯВАНЕ, ПОКРИВАНЕ 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 

ИЗГОТВЯНЕ НА РАЗСТЛАН (ТОТАЛЕН) ПРЕПАРАТ ПО ЯСВОИН. ОЦВЕТЯВАНЕ 

НА СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 2 часа 

ОЦВЕТЯВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ОТ НЕРВНА ТЪКАН. ИМПРЕГНАЦИЯ 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 

ХИСТОХИМИЧНИ МЕТОДИ. ОЦВЕТЯВАНЕ ЗА ГЛИКОГЕН И НУКЛЕИНОВИ 

КИСЕЛИНИ 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 2 часа 

ХИСТОХИМИЧНИ МЕТОДИ. ОЦВЕТЯВАНЕ НА ЛИПИДИ 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 2 часа 

РЯЗАНЕ НА УЛТРАМИКРОТОМ. НАБЛЮДЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МИКРОСКОП 

Посещение на лаборатория по електронна микроскопия. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Петков П. Цитология, обща хистология и ембриология, Издателство “Знаме” 
ЕООД, 1999 г. 

2. Петков П. Атлас по хистология, София, МФ 1988 г. 
3. Балтаджиев Г., Атанасова П., Коева И., Сивков С. Анатомия на човека, Издателство 

Райков, Пловдив, 2004 г. 
4. Практическо ръководство по цитология, обща и специална хистология. 

Издателство на Катедрата. 
5. Сборник тестове по цитология, обща и специална хистология. Издателство на 

Катедрата. 
6. Интерактивен атлас по цитология и обща и специална хистология (CD), 

Издателство на Катедрата. 
7. Хистология с хистологична техника – О. Волкова, Ю. Елецин. МФ 1986 г. 
8. В. Г. Елисеев, и сътр. Гистологии. Изд. Медицина. Москва 1985 г.  
9. Лекционен курс по хистотехника, И. Коева, 2012 г.  

КОНСПЕКТ 

ПО ХИСТОЛОГИЯ С ХИСТОТЕХНИКА 

1. Клетка. Определение. Класификация на клетъчните компоненти. Цитоплазмена 
мембрана (плазмалема) - строеж, химичен състав и функции. Специализирани 
образувания на плазмалемата. Цитоплазмени включения - видове. 

2. Цитоплазмени органели - задължителни (апарат на Голджи, ендоплазматичен 
ретикулум, рибозоми, лизозоми, цитоцентър) и специализирани - микроскопска, 
електронно-микроскопска и функционална характеристика. 

3. Ядро в интерфаза - ядрени компоненти: ядрена обвивка, хроматин, ядърце, ядрена 
плазма. Ядро в митоза. Цитофизиология. Транспорт на веществата - активен, 
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пасивен. Ендоцитоза (фагоцитоза, пиноцитоза). Екзоцитоза; секреция – видове. 
Синтез на вещества. 

4. Определение, класификация и общи свойства на тъканите. Епителна тъкан – 
определение, хистогенеза, класификация, микроскопска, електронно микроскопска 
и функционална характеристика. Видове епители - еднослойни, многослойни и 
жлезист. 

5. Съединителна тъкан – определение, хистогенеза, класификация, микроскопска, 
електронно-микроскопска и функционална характеристика на клетките и 
междуклетъчното вещество – влакна и основно аморфно вещество. 

6.  Съединителна тъкан с твърдо междуклетъчно вещество - хрущялна и костна 
съединителна тъкани – класификация, клетки и междуклетъчно вещество. 

7. Кръвна тъкан – определение, хистогенеза. Междуклетъчно вещество. Клетки – 
класификация, количествена, микроскопска и функционална характеристика на 
зрелите кръвни клетки. 

8. Мускулна тъкан – определение, хистогенеза, класификация. Форми на организация. 
Обща микроскопска, електронно-микроскопска и функционална характеристика на 
видовете мускулна тъкан – гладка, напречно-набраздена и сърдечна. 

9. Нервна тъкан – определение, хистогенеза. Класификация на клетките – неврони, 
невроглия. Обща микроскопска, електронномикроскопска, химична и 
функционална характеристика. Нервни влакна, нервни окончания, синапси.  

10. Полова тъкан – определение. Сперматогенеза и овогенеза - микроскопска, 
електронно-микроскопска и биологична характеристика. 

11. Сърдечно – съдова система – принципен строеж. Артерии, вени – подялба по 
тъканен строеж, микроскопски различия. Капиляри – видове, строеж. Сърдечна 
стена – микроскопска характеристика. Микроскопска, електронно-микроскопска и 
функционална характеристика. Импулсопроводна система. 

12. Храносмилателна система – общ принципен строеж. Устна кухина – език, зъби, 
слюнчени жлези – микроскопска структура и функционална характеристика. 
Тръбест сектор – хранопровод, стомах, тънко черво, дебело черво. Микроскопска и 
електронно-микроскопска и функционална характеристика. 

13. Храносмилателна система – екстрамурални жлези. Черен дроб, панкреас и жлъчен 
мехур – структурна, ултраструктурна и функционална характеристика. 

14. Дихателна система – обща характеристика. Въздухоносни пътища: трахея, 
бронхиално дърво – принципен строеж. Бял дроб – белодробно лобче, пневмон – 
микроскопски и електронномикроскопски строеж. Хемогазова бариера. 

15. Кръвотворна (имунна) система. Обща микроскопска характеристика на органите на 
системата. Класификация. Костен мозък, тимус, лимфен възел, слезка. 
Микроскопска, ултраструктурна и функционална характеристика. 

16. Ендокринна система. Общ принципен строеж на органите на ендокринната 
система. Класификация. Хипофиза, епифиза, щитовидна и надбъбречна жлези - 
микроскопски строеж, ултраструктура и функция. 

17. Отделителна система. Бъбрек – нефрон – части на нефрона - микроскопска, 
ултрамикроскопска и функционална характеристика. Филтрационна бариера. 
Юкстагломеруларен апарат. Отделителни пътища – уретер, пикочен мехур, уретра. 

18. Мъжка полова система. Тестис – микроскопски, електронно-микроскопски строеж 
и функция. Хемотестикуларна бариера. Семеотводящи пътища. Простата.  

19. Женска полова система. Овариум – микроскопска, електроннно-микроскопска и 
функционална характеристика. Видове яйчникови фоликули, жълто тяло. Маточна 
тръба. Матка. Овариално-менструален цикъл.  

20. Нервна система. Невронен състав на мозъците. Цито и миело архитектоника на 
гръбначен мозък, малък мозък и кора на главен мозък. Периферна нервна система – 
спинален и вегетативен ганглии. Периферен нерв. 
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21. Сетивни органи. Зрителен анализатор – очна стена, ретина. Микроскопска, 
електронномикроскопска и функционална характеристика. Слухов анализатор –
Кортиев орган. Микроскопска, електронномикроскопска и функционална 
характеристика. 

22. Методи и принципи на хистологичното изследване. 
23. Организация на хистологичната лаборатория - съвременни изисквания. 
24. Изготвяне на класически хистологичен, постфиксационен препарат. 
25. Вземане на материал за хистологично изследване. Правила и изисквания. 
26. Фиксация - необходимост, принципи, задачи, правила. 
27. Фиксатори - видове. 
28. Включване. Видове включвания - предимства и недостатъци. 
29. Парафиново включване - предимства и недостатъци. 
30. Желатиново и целоидиново включване - предимства и недостатъци. 
31. Микротоми - видове. Рязане на микротом - правила. 
32. Криостат и криостатна техника. 
33. Оцветяване на препаратите - принципи, видове. Оцветители - видове. 
34. Изготвяне на траен хистологичен препарат - етапи. 
35. Оцветяване на съединителната тъкан - особености. 
36. Оцветяване на костна тъкан, декалцинация. 
37. Оцветяване на нервна тъкан. 
38. Хистохимични методи - особености, принципи и видове. 
39. Хистохимични методи за въглехидрати. 
40. Хистохимични методи за липиди. 
41. Хистохимични методи за нуклеиново киселини - ДНК, РНК. 
42. Ензимохистохимични методи - принципи и видове. 
43. Електронна микроскопия - принципи, подготовка на материала. Ултрамикротоми. 
44. Светлинна микроскопия. Видове светлинни микроскопии. Фазовоконтрастна, 

интерференционна, флуорисцентна и др. микроскопии. 
45. Имуноцито- и хистохимия - особености, принципи, видове. 
46. Експериментални методи в хистологията. 
47. Витални методи за наблюдение - видове, принципи, оцветяване. 

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ 

1. Липидни включения – оцв. Судан III. 
2. Гликоген – PAS реакция. 
3. Нислови гранулации – оцв. толуидиново синьо. 
4. Митохондрии – оцв. железен хематоксилин. 
5. Апарат на Голджи – оцв. импрегнация със сребърен нитрат. 
6. Ядра в интерфаза – оцв. Н-Е. 
7. Ядра в интерфаза – оцв. Фойлген. 
8. Ядра в митоза – оцв. Фойлген. 
9. Фагоцитоза. 
10. Кисела фосфатаза - активност в реактивни клетки. 
11. Еднослоен кубичен епител – оцв. Н-Е. 
12. Еднослоен цилиндричен резорбтивен епител – оцв. Н-Е. 
13. 13 Еднослоен (привидномногослоен) цилиндричен ресничест епител – оцв. Н-Е. 
14. Преходен епител на Хенле – оцв. Н-Е. 
15. Многослоен плосък невроговяващ епител – оцв. Н-Е. 
16. Многослоен плосък вроговяващ епител – оцв. Н-Е. 
17. Жлезист епител (ацини) – оцв. НЕ. 
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18. Рехава съединителна тъкан – оцв. Н-Е. 
19. Колагенна съединителна тъкан – оцв. Н-Е. 
20. Еластична съединителна тъкан – оцв. Ван Гизон. 
21. Мастна съединителна тъкан – оцв. Н-Е. 
22. Мастна съединителна тъкан – оцв. Судан III. 
23. Хиалинен хрущял – оцв. Н-Е. 
24. Костна съединителна тъкан – оцв.Шморл. 
25. Кръвна намазка – оцв. Гимза. 
26. Гладка мускулна тъкан – оцв. Н-Е. 
27. Напречно-набраздена скелетна – оцв. Н-Е. 
28. Напречно-набраздена сърдечна – оцв. Н-Е. 
29. Гръбначен мозък, мултиполярни неврони – оцв. имрегнация. 
30. Малък мозък, крушовидни неврони – оцв. имрегнация. 
31. Кора на главен мозък, пирамидни неврони – оцв. имрегнация. 
32. Сперматозоиди (намазка) – оцв Н-Е. 
33. Овоцит – оцв. Н-Е. 
34. Сърдечна стена – оцв. Н-Е. 
35. Артерия и вена от мускулен тип – оцв. Н-Е. 
36. Аорта – оцв. орцеин. 
37. Език – оцв. Н-Е. 
38. Хранопровод – оцв. Н-Е. 
39. Стомах (фундус) – оцв. Н-Е. 
40. Дебело черво – оцв. Н-Е. 
41. Черен дроб – оцв. Н-Е. 
42. Панкреас – оцв. Н-Е. 
43. Околоушна жлеза – оцв. Н-Е. 
44. Подчелюстна жлеза – оцв. Н-Е. 
45. Трахея – оцв. Н-Е. 
46. Бял дроб – оцв. Н-Е. 
47. Лимфен възел – оцв. Н-Е. 
48. Слезка – оцв. Н-Е. 
49. Тимус – оцв. Н-Е. 
50. Бъбрек – оцв. Н-Е. 
51. Уретер – оцв. Н-Е. 
52. Хипофиза – оцв. Н-Е. 
53. Щитовидна жлеза – оцв. Н-Е. 
54. Надбъбречна жлеза – оцв. Н-Е. 
55. Тестис – оцв. Н-Е. 
56. Яйчник – оцв. Н-Е. 
57. Гръбначен мозък, мултиполярни неврони – оцв.Н-Е. 
58. Малък мозък, крушовидни неврони – оцв. Н-Е. 
59. Кора на главен мозък, пирамидни неврони – оцв. Н-Е. 
60. Очна стена, ретина – оцв. Н-Е. 
61. Кортиев орган – оцв. Н-Е. 
62. Вземане на материал за хистологично изследване. 
63. Фиксиране на материала, видове фиксатори. Избор на фиксатор. 
64. Парафиново включване. 
65. Желатиново включване. 
66. Целоидиново включване. 
67. Дехидриране и простветляване на материала. 
68. Рязане на парафинов микротом. Правила. 
69. Рязане на криостат. 
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70. Монтиране на парафинови срезове върху предметни стъкла. 
71. Оцветяване на парафинови срезове с хематоксилин - еозин. 
72. Приготвяне на разстлан хистологичен препарат по Ясвоин. 
73. Оцветяване за липиди. 
74. Реакция за доказване на въглехидрати (гликоген) - РАS-реакция. 
75. Реакция за доказване на ДНК и РНК - реакции на Фойлген и Браше. 
76. Оцветяване за слуз. 
77. Реакции за доказване на дехидрогенази. Оцветяване за ензима сукцинат 

дехидрогеназа. 
78. Реакции за доказване на хидролитични ензими. Оцветяване за ензима кисела 

фосфатаза. 
79. Изготвяне на костен шлиф и декалцинация. 
80. Импрегнационни методи – импрегнация по Гомори. 
81. Оцветяване с конгорот за амилоид. 
82. Изготвяне на препарат за електронна микроскопия. 

*  към практичната част са включени и всички електронограми от съответните раздели 
от Практическото ръководство за лабораторни упражнения 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІI III ІV V VІ 

Медицина на 

бедствените 

ситуации 

III 30 20 10 
  

2/1 
   

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Ниво на обучение: 
Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 
20 часа лекции, 10 часа упражнения. 

Помощни средства за преподаване: 

Мултимедийна презентация, демонстрация на методи и средства. 
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Форми на оценяване: 

Текущо оценявана, решаване на тестове. 

Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, решаване на тестове. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра Медицина на бедствените ситуации. 

АНОТАЦИЯ 

Медицинското осигуряване при бедствени ситуации е трудно решим проблем. 
Ефективното му решаване предполага добри теоретични познания и овладени 
практически методи за оказване на необходимата долекарска помощ, която има 
особено голямо значение за спасяването на живота на пострадалите. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Придобиване на знания и умения за прилагане на всички съвременни форми, 
методи и средства за първа и долекарска помощ. 

• да познават причините, водещи до бедствени ситуации; 
• да знаят кои са вредно действащите фактори в различните огнища на поражение; 
• да бъдат в състояние да оценят медицинския риск; 
• да познават методите и средствата за защита; 
• да знаят основите на медицинското осигуряване. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Студентите трябва да умеят: 
• да извършват полева индикация на вредните фактори; 
• да възстановяват дишане и сърдечна дейност; 
• да направят недифинитивно кръвоспиране; 
• да имобилизират фрактури на кости; 
• да извършат евако-транспортна сортировка в огнище; 
• да ръководят работата на масови формирования в огнище. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

ВЪВЕДЕНИЕ В МЕДИЦИНАТА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ 
1. Същност, цели и задачи на медицината на бедствените ситуации. 
2. Класификация на бедствените ситуации. Бедствия от естествен и антропологенен 
произход. 



195 

 

3. Фази в развитието на кризите. 

4. Управление на БС – възможности, цели и задачи. 

5. Основни вредно действащи фактори при БСЦ. 

6. Медицинско осигуряване при БС – основни принципи на действие, взаимодействие с 

останалите служби и ведомства в зоната на БС. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ ОТ ЕСТЕСТВЕН ПРОИЗХОД 

1. Медицинско осигуряване на населението при земетресения. 

2. Медицинско осигуряване на населението при наводнения 

3. Цели, задачи и особености на управлението на медицинското осигуряване /МОН/ 

при катастрофални земетресения и наводнения. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ПРОМИШЛЕНИ И БОВ. КЛАСИФИКАЦИЯ. 

АЕРОДИНАМИКА НА ТОКСИЧНИЯ ОБЛАК. ХИМИЧЕСКО ОГНИЩЕ НА 

ЗАРАЗЯВАНЕ. 

1. Класификация на ОВ. Видове класификации. 

2. Официално приета у нас класификация. 

3. Аеродинамика на токсичния облак. Вертикална и хоризонтална устойчивост на 

атмосферата. Константи 

4. Зона на химическо заразяване. 

5. Химическо огнище на поражение. Визуализация, формули, определящи основните 

константи. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ С ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ЗАРАЗЯВАНЕ СЪС: 

1. Нервно-паралитични вещества, общотоксични и задушливи вещества 

2. Диагноза и прогноза на поразените 

3. Частична и пълна санитарна обработка на пострадалите. 

4. Първа медицинска и долекарска помощ на поразените 

5. Прилагане на антидоти. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОЖНО-ОБРИВНИ, ИНКА-

ПАЦИТАНТИ И ЕКОТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

1. Диагноза и прогноза. 

2. Частична и пълна санитарна обработка на поразените. 

3. Първа медицинска и долекарска помощ на поразените. 

4. Прилагане на антидоти. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

РАДИАЦИОННИ УВРЕЖДАНИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ И ЯДРЕНИ ВЗРИВОВЕ 

1. Физически основи на ядрените увреждания. 

2. Основни действащи фактори при авария в АЕЦ и ядрен взрив. 

3. Ядрено и радиационно огнище – прилики и разлики. 

4. Видове поражения в ядрено огнище. 

5. Поражения в следата на радиоактивните облаци при ядрени взривове и след авария в 

АЕЦ 
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ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ПСИХО- И ПСИХОПАТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ 

1. Бедствията като неадекватен дразнител и отговор на организма на неадекватен 

дразнител. 

2. Възможни изходи от създалата се ситуация. 

3. Стрес и необходимостта от адекватен отговор на медицинската служба. 

4. Медицинско осигуряване на поразените в ранния и късен период. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

1. Цел и задачи на медицинското осигуряване. 

2. Сили и средства на медицинската служба. 

3. Ръководители и алгоритъм в работата на ръководството на медицинската служба 

- Медицинско разузнаване 

- Медицинска сортировка 

- Система за етапно лечение с евакуация по назначение 

4. Етапи в работата на ръководните органи: задачи в превантивния и оперативния 

период. План и планиране. Етапи при разработването на плана. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

ХИГИЕННО И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ БС И БОЗ 

1. Сили и средства на този вид осигуряване 

2. Противоепидемичен отряд 

3. Противоепидемична група 

4. Карантина 

5. Обсервация 

6. Разсредоточаване на населението 

7. Евакуация на населението 

8. Биологично оръжие: 

- Биоагенти 

- Средства за борба с биооръжието 

- Индивидуални и колективни средства за защита. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

СРЕДСТВА И МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВЕНИ 

СИТУАЦИИ 

1. Средства за защита на дихателните органи 

- Противогази – филтриращи и изолиращи 

- Защитно облекло 

- Предпазни ръкавици, маски, ботуши 

2. Средства за медицинска защита – индивидуална аптечка 

3. Химически средства за защита 

4. Колективни средства за защита: 

- Скривалища 

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

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

МЕТОДИ ЗА ИНДИКАЦИЯ НА ОВ 

1. Органолептичен метод 

2. Химически методи 

3. Физически методи 

4. Биологически методи 

5. Работа с ВПХР 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 4 часа 

РЕАНИМАЦИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА И СЪРДЕЧНО СЪДОВА СИСТЕМА 

1. Методи за уточняване състоянието на дишане 

2. Изкуствено дишане, принципи и методи 

3. Сърдечно-съдова система 

- Състояние 

- Екстраторакален масаж 

4. Работа с фантом за изкуствено дишане и външен сърдечен масаж 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 4 часа 

ИДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА 

1. Работа в скривалище от висш тип на ГЗ: 

- Индивидуална работа с филтриращ и изолиращ противогаз 

- Демонстрации на работата на отделните осигурителни системи на скривалищата. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Медицина на катастрофите. Знание, С. 1995г., под ред., на В. Попзахацвиева. 

2. „Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на 

последствията при БАК, С. 1998 г. 

3. Сапунджиев П. Медицина на бедствените ситуации. ИК-ВАЛ, 1999 г. 

4. Справочник по медицина на бедствените ситуации, С. 2004 г. под ред. На доц. В. 

Драгнев. 

5. Белоконски Е., К. Кацаров, К.Канев и к-л., Медицинско осигуряване при мисии, 

кризи и терористични актове, под ред. На доц. Ст. Тонев, С. 2007г. 

6. Канев К., В. Драгнев, М. Кадурина „Медицинско осигуряване при кризи“, под ред. 

Доц. Ст. Тонев, изд. „ИЕДГА“ 2007 г. 

7. Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск. Под ре. На доц. Ст. Тонев, 

изд. „ИРИТА“, С. 2008 г. 

8. Inglerby T.V, Dennis D.T, Henderson D.a. Bartlett J. et all. Plague az a biological 

weapon; medical and Public health management. JAMA, 2000; 283:2281-90. 

9. J.P 3-11 Joint Doctrine for Operations in Nuclear, Biological and Chemical (NBC) 

Enwironments, 11 july 2000, http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new.puley/jp3_11pdf.10.04.2008 

10. Wightaman J.m. and Gladish S.L. Explosions and blast injuries. Annals of Emergency 

Medicine; June 20001;37/6/:664-p678. 
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КОНСПЕКТ 

ПО МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ 

1. Медицина на бедствените ситуации. Предмет, цел и задачи. Класификация на 

бедствените ситуации. 

2. Бедствени ситуации от естествен произход – земетресения и наводнения. 

Съдържание и задачи на долекарската помощ. 

3. Огнище на химическо заразяване. Организация на долекарската помощ. 

4. Групова характеристика на отровните вещества с аварийно и военно назначение. 

5. Долекарска помощ на населението при аварии в АЕЦ, и в следата на радиоактивния 

облак. 

6. Долекарска помощ при ядрени взривове и в следата на радиоактивния облак. 

7. Остър радиационен синдром при външно предимно гама облъчване. Долекарска 

помощ на облъчените. 

8. Радиотоксикология и инкорпороция на радионуклиди. Медицинско осигуряване на 

поразените. 

9. Организация на медицинското осигуряване на населението при бедствени 

ситуации. Системи на осигуряване. Лечебно-евакуационно осигуряване/ЛЕО/. 

10. Медицинско разузнаване, медицински загуби и медицинска сортировка. 

11. Първа медицинска помощ, организация, обем, особености в различните огнища на 

поражение. 

12. Основи на хигиенно-противоепидемичното осигуряване при бедствени ситуации. 

13. Огнище на биологичното заразяване. Методи и средства за ликвидиране на 

огнището. 

14. Видове санитарен контрол при бедствени ситуации. 

15. Основи на планирането и управлението на медицинското осигуряване при 

бедствени ситуации. 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІI III ІV V VІ 

Информатика ІІІ 30 0 30 
 

 0/2    

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно-квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 
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Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

30 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Персонални компютри, мултимедия, интернет, СеО – Moodle. 

Форми на обучение: 

Упражнения, индивидуална работа, обсъждане, учене чрез правене, задания, обратна 

връзка. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, тест. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна крайна оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Крайната оценка е комплексна и оценява цялостното представяне и усвоени знания и 

умения по време на обучението. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Преподавател по информатика от Медицински колеж - Пловдив. 
 

АНОТАЦИЯ 

С масовото навлизане на информационните и комуникационни технологии и 

отражението на тази реалност както върху образователния процес, така и върху 

професионалната практика, възниква необходимостта от изграждане на компетенции, 

надградени с информационно – комуникационни технологии (ИКТ) в редовното обучение 

за придобиване на образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”. 

Учебното съдържание по предмета „използване на ИКТ” включва два раздела, в които 

студентите придобиват знания и изграждат умения по две компетенции: 

1. Информационни умения и умения за устно презентиране. 

2. Професионално разбиране на информационните технологии в здравеопазването. 

Първата компетенция е тясно свързана с професионална комуникация и я 

надгражда. Освен това е основна градивна част на уменията за научна работа, което е 

условие за професионален и академичен растеж. По време на обучението всеки студент 

изработва продукт – устна презентация с визуален материал. 

Включването на втората компетенция в учебната програма се обяснява с 

лавинообразното нарастване на медицинската информация и за да практикуват 

успешно професиите си, здравните специалисти трябва да имат знания и разбиране за 

информационни и комуникационни технологии в професионалната си работа, като това 

не се отъждествява с основна компютърна грамотност. 
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Изграждане на професионални компетенции, надградени с информационни и 

комуникационни технологии. 

2. Постигане на професионално разбиране на информационните технологии в 

здравеопазването. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Студентите: 

• умеят да дефинират информационен проблем; 

• използват стратегии за търсене на информация; 

• прилагат критерии за оценяване на web съдържание; 

• разбират важността на законното ползване на информация и прилагат стилове за 

цитиране; 

• структурират, изграждат и представят устна презентация с визуален материал; 

• съзнават необходимостта и важността от прилагането и използването на 

информационни технологии в медицината и здравеопазването. 

 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 3 часа 

ЗАПОЗНАВАНЕ С СЕО MOODLE 

Разглежда се системата за управление на учебно съдържание MOODLE, регистрация в 

електронния курс. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 6 часа 

ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. 

ПРЕГОВОР 

Преговор на материала, изучаван по информатика и информационни технологии в 

средния курс. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 3 часа 

ИНФОРМАЦИОННИ УМЕНИЯ. ДЕФИНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ПРОБЛЕМ 

Темата разглежда трите основни аспекта на дефиниране на информационен проблем – 

определяне на необходимостта от информация по дефинирана от преподавателя или 

студента теза, идентифициране на различните аспекти на информационния проблем и 

поставяне на ограничителни условия. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 6 часа 

ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ИЗТОЧНИЦИ 

Включва организиране на интернет съдържание; протоколи и адреси; стратегии за 

търсене – “изграждащи тухлички”, “нарастваща перла”, “последователно разделяне”, 

“снежна топка”; търсещи машини; техники за търсене. Изясняват се необходимостта от 

преценка на интернет съдържание, индикатори за качествена информация, критерии за 

оценка и техники и похвати за прилагането им. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 3 часа 

ЗАКОНОВИ АСПЕКТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ЦИТИРАНЕ, 

СТИЛОВЕ 

Студентите осмислят проблемите на законното ползване на съдържание, авторски 

права и плагиатство. Научават се да цитират правилно използваните източници, като 

прилагат подходящ стил за цитиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 3 часа 

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. УСТНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Разглежда всички аспекти на създаване и устно представяне на информация пред 

публика – подбиране и подреждане на информацията, планиране, организиране, 

структуриране и изграждане на изложението, владеене на езика, посочване на 

източници, използване на презентационно средство и говорене пред публика. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 9 часа 

РАБОТА С POWER POINT. СЪЗДАВАНЕ НА ВИЗУАЛЕН ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 

ЗА УСТНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Студентите се запознават с насоките и правилата за създаване на визуален материал – 

визуално възприятие, цветови схеми, използване на изображения, оформление на 

слайд. Изработват РР презентация. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 3 часа 

ОЦЕНЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИЯ. ОЦЕНЯВАНЕ НА УСТНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Разглежда част от методите за оценяване на компетенция – самооценка, колегиална 

оценка, оценяване чрез индикатори, холистично оценяване. Студентите, с подкрепата 

на преподавателя, изработват оценителен инструмент по метод “оценяване чрез 

индикатори” и прилагат самооценка и колегиална оценка. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 3 часа 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНАТА И 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ЕЛЕКТРОНЕН ЗАПИС ЗА ПАЦИЕНТА 

Съдържа въведение, определение, следствия, предмет на дейност, препоръки на ЕО и 

отражение върху обществото. Фокусира на аспекти на приложение, информационна 

стратегия, болнична информационна система и електронен запис за пациента. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 3 часа 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА, „УМНИ” ТЕХНОЛОГИИ 

Изясняват се термините телемедицина, телездраве и телегрижи. Запознаване със 

съвременните технически средства за обучение и обгрижване на пациенти. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 3 часа 

СЪВРЕМЕННОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В 

БЪЛГАРИЯ 

Разглеждат се документооборот, кодиране, информационни системи, направления и 

политика, образование и отражение върху професионалната практика. 
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ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Национален образователен портал. Информатика и информационни технологии. 

http://content.e-edu.bg/ 

2. Българска секция на Moodle. http://moodle.org/course/view.php?id=43 

3. Електронен курс по информатика. Сайт за е-обучение на Медицински колеж. 

http://eomk.medcollege-plovdiv.org/ 

КОНСПЕКТ 

ПО ИНФОРМАТИКА 

1. Информатика. Информационни и комуникационни технологии. 

2. Информационни умения. Дефиниране на информационен проблем. 

3. Търсене в Интернет. Оценяване на интернет източници. 

4. Законови аспекти на използване на информация. Цитиране, стилове. 

5. Презентационни умения. Устна презентация. 

6. Работа с Power Point. Създаване на визуален помощен материал за устна 

презентация. 

7. Оценяване на компетенция. Оценяване на устна презентация. 

8. Приложение на информационните технологии в медицината и здравеопазването. 

Електронен запис за пациента. 

9. Телемедицина. „Умни” технологии. 

 

 

 

 

 

ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения I II ІІІ ІV V VІ 

Паразитология ІV 90 45 45  
 

1/1 2/2 
  

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, семинари, демонстрации, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Два семестъра. 

http://content.e-edu.bg/
http://moodle.org/course/view.php?id=43
http://eomk.medcollege-plovdiv.org/
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Хорариум: 

45 часа лекции, 45 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Наблюдение на трайни макроскопски и микроскопски биологични препарати, 

демонстрация на хранителни среди и работа с тях, запознаване със специфичен 

лабораторен инвентар, онагледителни табла и др. 

Форми на оценяване: 

Текущо тестово и устно изпитване оценяване, в края на семестриалното обучение (ІV 

семестър) се провежда изпит – практически и теоретичен. 

Формиране на оценката: 

Основно от изпитната сесия, взема се пред вид оценките от периодичното тестово и 

устно изпитване през семестъра. 

Семестриален изпит: 

Да. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател – катедра Инфекциозни болести, паразитология и тропическа 

медицина. 

АНОТАЦИЯ 

Дисциплината „Паразитология” е основна медицинска специалност, в която 
съществена част заема етиологичната лабораторна диагностика на паразитните болести. 
Програмата е съобразена с изискванията за подготовка на медицински лаборанти в 
областта на медицинската паразитология, съответствуваща на съвременните 
теоретични знания и практически постановки. Съставена е според конкретните 
потребности, свързани с бъдещата професионална дейност по лабораторната 
диагностика на паразитозите в паразитологични лаборатории – в РЦЗ, ДКЦ, МБАЛ, 
МУ, научни лаборатории и други медицински институции. Има за цел подготовка на 
медицински лаборанти с основни познания за разпространените местни паразитни 
болести и овладяване на лабораторните методи за диагностиката им – морфологични, 
серологични, културални, биологични, вкл. молекулярно-биологични, санитарно-
паразитологични и др. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Запознаване на студентите с биологичното явление паразитизъм според 
съвременните знания за симбиотични и антагонистични взаимоотношения между човека, 
ендо- и ектопаразитите – болестни причинители и преносители на заболявания. 

2. Запознаване с основни понятия в общата част от медицинската паразитология – 
инвазия, инвазионен процес, инвазионна болест, паразитоносителство, паразитни 
източници, резервоари, антропонозни, зоонозни паразитози и др. 

3. Запознаване с патогенното действие на паразитите върху организма на човек, 
обуславящи развитието на болестните процеси на различни морфологични и 
функционални нива. 
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4. Придобиване на знания за етиологичната структура, географското 
разпространение, епидемиологията, заболяемостта, болестните симптоми и синдроми, 
методите за диагностика на местните паразитни болести, профилактика – лична и 
обществена. 

5. Придобиване на знания и умения за подготовка и осъществяване на 
диагностичния процес в специализираните лаборатории като усвоят начините за вземане, 
съхранение и транспорт на биологичните материали, необходими за диагностика на 
паразитозите, както и на проби от външната среда в обекти, подлежащи на санитарно-
паразитологичен контрол. 

6. Запознаване с методите за подготвяне на необходимите за специфичната 
лабораторна работа реактиви, хранителни среди и дезинфекционни разтвори и др. 

7. Придобиване теоретични знания за принципите и практически умения за 
постановките, системата на отчитане и интерпретацията на резултатите от основните 
диагностични методи: макро- и микроскопски, културални, биологични, имунологични, 
био-молекулярни. 

8. Придобиване знания и умения за предварителна обработка на материалите, 
които подлежат на изследване, за правилното изпълнение на изследванията по съответен 
метод, за отчитане на резултатите според нивото на компетентност и регистрация на 
получените данни. 

9. Запознаване с изискванията за устройството, обзавеждането, оборудването и 
работния цикъл в паразитологична лаборатория, безопасност на труда и изискваната 
учетна и отчетна документация. Провеждане на вътрешен контрол и участие във външен 
контрол на качеството на лабораторно-диагностичната работа.  

10. Придобиване на теоретични познания за съвременни паразитологични 
диагностични технологии, вкл. молекулярно-биологични, както и запознаване с 
автоматизирани диагностични и лабораторно-информационни системи в практическата 
дейност. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите следва да са придобили следните 
основни знания и умения: 

• Познаване етиологията на паразитните болести: морфология на патогенните за 
човека протозои и хелминти, биологични цикли на патогенните паразити. 

• Знания на основни понятия за патогенезата, симптоми и синдроми, 
епидемиология и профилактика на паразитозите – лична и обществена. 

• Основно познаване на материалите за изследване и овладяни методи за 
специфична лабораторна диагностика на паразитозите: морфологични (макроскопски и 
микроскопски), културални, серологични, биологични, санитарно-паразитологични. 

• Организация на работа, оборудване и функции на паразитологична лаборатория 
в системата на медицинските заведения. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часa 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПАРАЗИТОЛОГИЯ. 
1. Паразитизъм. 
2. Паразити – видове. 
3. Произход на паразитите. 
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4. Морфологични и функционални промени, свързани с паразитния начин на живот. 

5. Класификация на паразитите. 

6. Гостоприемници – видове. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 1 час 

ИНВАЗИОНЕН И ИНФЕКЦИОЗЕН ПРОЦЕС 

1. Патогенетични механизми при паразитозите. 

2. Имунитет при паразитозите. 

3. Инвазионна (паразитна) болест и инфекциозна болест. 

4. Безсимптомно паразитоносителство. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 1 час 

ЕПИДЕМИЧЕН ПРОЦЕС ПРИ ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ 

1. Епидемиологична класификация. 

2. Географско разпространение на паразитните болести. 

3. Местни (автохтонни) паразитози. 

4. Внасяни (неавтохтонни) паразитози. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 1 час 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОРБАТА С ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ 

1. Структура на паразитологичната здравна мрежа. 

2. Място на паразитологичната лаборатория в РЦЗ, ДКЦ, МБАЛ, МУ и др. 

3. Нормативни документи за работа и наредби. 

4. Учетна и отчетна документация. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ПАРАЗИТИ ОТ ТИП PROTOZOA 

1. Сравнителна морфология и биологични цикли. 

2. Класификация. 

3. Ламблиоза (Гиардиоза) 

3.1. Етиология, морфология, биология 

3.2. Патогенеза, клиника 

3.3. Лабораторна диагностика 

3.4. Епидемиология и профилактика. 

4. Бластоцистоза. 

4.1. Етиология и морфология 

4.2. Лабораторна диагностика 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

АМЕБИОЗА (ЧРЕВНА, ИЗВЪНЧРЕВНА) 

1. Амебна дизентерия 

1.1. Остра чревна амебиаза 

1.2. Хронична чревна амебиоза 

1.3. Безсимптомно паразитоносителство 

2. Амебен чернодробен абсцес 

3. Заболявания от свободно живеещи амеби (екопаразитози) 

3.1. Неглериоза 

3.2. Акантамебиоза 

4. Балантидиоза 
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ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ЛАЙШМАНИОЗИ 

1. Висцерална лайшманиоза  

2. Лайшманиоза: средиземноморски клинико-епидемиологичен вариант (детска форма) 

3.  Кожна лайшманиоза  

3.1. Суха форма (градски тип) 

3.2. Влажна форма (селски тип) 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

МАЛАРИЯ 

1. Малария, причинители-видове, биология, епидемиология 

2. Клинична характеристика 

2.1. М. терциана 

2.2. М. тропика 

2.3. М. квартана 

2.4. М. овале 

3. Морфология на причинителите 

4. Методи за лабораторна диагностика 

5. Значение на лабораторната паразитологична диагностика за ефективното лечение и 

контрола на маларията. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

ТОКСОПЛАЗМОЗА, ПНЕВМОЦЕСТОЗА, ДРУГИ ОПОРТЮНИСТИЧНИ ПРОТОЗОЙНИ 

ИНВАЗИИ 

1. Токсоплазмоза (вродена, придобита). 

1.1. Латентна инвазия. 

1.2. Лабораторна диагностика. 

2. Пневмоцистоза. 

2.1. Лабораторна диагностика. 

3. Опортюнистични паразитози при ХИВ. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

ПРОТОЗОЙНИ БОЛЕСТИ, ИНДИКАТОРНИ ЗА СПИН. ТРИХОМОНОЗА 

1. Криптоспоридиоза 

2. Изоспориоза 

3. Циклоспоридиоза 

4. Микроспоридиоза 

5. Трихомоноза: урогенитална, чревна и устна. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ЛАБОРАТОРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА 

НА ПРОТОЗОЙНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

1. Микроскопски методи 

2. Културални методи 

3. Биологични методи 

4. Ксенодиагностика 
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ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 

МОРФОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ПРОТОЗООЗИ, ПРИЧИНЯВАНИ ОТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЛАС SARCOMASTIGOPHORA 

1. Entamoeba histolytica 

2. Lamblia (Giardia) intestinalis 

3. Trichomonas vaginalis 

4. Balantidium coli 

5. Blastocystis hominis 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 

МОРФОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ПРОТОЗООЗИ, ПРИЧИНЯВАНИ ОТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЛАС SARCOMASTIGOPHORA U КЛАС APICOMPLEXA 

(продължение) 

1. Leishmania donovani 

2. Leishmania tropica 

3. Toxoplasma gondii 

4. Pneumocystis jiroveci 

5. Criptosporidium parvum 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 2 часа 

ЛАБОРАТОРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА МАЛАРИЯ 

1. Морфологична диагностика на четирите вида малария 

2. Приготвяне на препарат „дебела кръвна капка“ и препарат „кръвна натривка“ - от 

периферна кръв 

3. Морфологични особености на маларийните паразити: 

3.1. Plasmodium vivax 

3.2. Plasmodium ovale 

3.3. Plasmodium malariae 

3.4. Plasmodium falciparum 

4. Промени в еритроцитите на маларийно болни 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 

СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ПАРАЗИТОЗИТЕ 

1. Имунодиагностика на паразитодзите, методи: имуноензимна реакция (ELISA), 

хемаглутинация (РПХА), имунофлуоресцентна реакция (РИФ) и др 

2. Молекулярно-биологични диагностични методи (PCR) 

3. Автоматизирани системи за диагностика и лабораторно-информационни системи 

ЛЕКЦИЯ № 16 – 1 час 

МЕДИЦИНСКА АРАХНОЕНТОМОЛОГИЯ 

1. Членестоноги – ектопаразити 

2. Кратка биологична и морфологична характеристика 

3. Епидемиологична роля 

4. Медико-социално значение 

5. Лична профилактика 

6. Обществена профилактика 
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ЛЕКЦИЯ № 17 – 2 часа 

САНИТАРНА ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

1. Предмет и задачи на санитарната паразитология 

2. Санитарно-паразитологични лабораторни методи 

3. Практическо значение за контрола на паразитозите 

ЛЕКЦИЯ № 18 – 2 часа 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХЕЛМИНТИ ОТ КЛАС CESTOIDEA (ТЕНИИ) 

1. Обща морфология и биология 

2. Цестодози с чревна локализация 

2.1. Тениаринхоза 

2.2. Тениоза 

2.3. Хименолепидоза 

2.4. Дипилидиоза 

2.5. Дифилоботриоза 

3. Методи за диагностика на чревните цестодози 

ЛЕКЦИЯ № 19 – 2 часа 

ЦЕСТОДОЗИ С ТЪКАННА ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

1. Ехинококоза 

2. Алвеококоза 

3. Ценуроза 

4. Цистицеркоза 

5. Методи за диагностика на тъканните цестодози 

ЛЕКЦИЯ № 20 – 2 часа 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХЕЛМИНТИ ОТ КЛАС TREMATODA (МЕТИЛИ) 

1. Обща морфология и биология 

2. Трематодози с локализация в черния дроб 

2.1. Фасциолоза 

2.2. Дикроцелиоза 

3. Методи за диагностика на чернодробните трематодози 

ЛЕКЦИЯ № 21 – 2 часа 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХЕЛМИНТИ ОТ КЛАС NEMATODA (КРЪГЛИ ГЛИСТИ) 

1. Обща морфология и биология 

2.  Нематодози с чревна локализация 

2.1. Ентеробиоза 
2.2. Аскаридоза 
2.3. Трихоцефалоза 

ЛЕКЦИЯ № 22 – 2 часа 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХЕЛМИНТИ ОТ КЛАС NEMATODA (КРЪГЛИ ГЛИСТИ) 

1. Нематодози с чревна локализация (продължение) 

1.1. Стронгилоидоза 
1.2. Трихостронгилидози 

2. Редки нематодози 

2.1. Дирофилариатоза 
2.2. Диоктофимоза 
2.3. Гонгилонематоза 



209 

 

2.4. Томинкссоза 
2.5. Хепатиколоза 

ЛЕКЦИЯ № 23 – 2 часа 

НЕМАТОДОЗИ С ТЪКАННА ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

1. Трихинелоза 

2. Токсокароза (ларва мигранс) 

3. Методи за диагностика на тъканните нематодози 

ЛЕКЦИЯ № 24 – 2 часа 

ЛАБОРАТОРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧНА МОРФОДИАГНОСТИКА НА ХЕЛМИНТОЗИТЕ 

В ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ 

1. Материали за изследване: видове, методи на вземане, съхранение, опаковка, 

маркиране и транспорт до специализираните лаборатории 

2. Методи за хелминто-овоскопия: макроскопска и микроскопска диагностика 

3. Диференциране на хелминтни яйца 

4. Интерпретация на резултатите от изследване 

ЛЕКЦИЯ № 25 – 2 часа 

ЛАБОРАТОРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧНА МОРФОДИАГНОСТИКА НА ХЕЛМИНТОЗИТЕ 

С ТЪКАННА ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

1. Материали за изследване 

2. Методи за хелминто-ларвоскопия 

3. Диференциране на хелминтни ларви 

4. Интерпретация на резултатите от изследване 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

УВОДНО УПРАЖНЕНИЕ – ПАРАЗИТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

1. Устройство, обзавеждане и оборудване на паразитологична лаборатория. 

2. Учетна и отчетна документация в паразитологичната лаборатория 

3. Основни задължения на медицинския лаборант в паразитологичната лаборатория. 

4. Вътрешен и външен лабораторен контрол. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 1 час 

МАТЕРИАЛИ ЗА ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА ПАРАЗИТОЗИТЕ 

1. Биологични материали за изследване: 

1.1. Видове. 

1.2. Методи на вземане, съхранение. 

1.3. Опаковка, маркиране и транспорт до специализираните лаборатории. 

2. Материали от външна среда за паразитологично изследване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 4 часа 

МОРФОДИАГНОСТИКА НА ПРОТОЗОИ ОТ КЛАС SARCOMASTIGOPHORA 

1. Материали 

2. Методи 

3. Протозои с чревна и урогенителна локализация 

 Entamoeba histolytica 
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 Lamblia (Giardia)intestinalis 

 Trichomonas vaginalis 

 Blastocystis hominis 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 4 часа 

МОРФОДИАГНОСТИКА НА ПРОТОЗОИ ОТ КЛАС SARCOMASTIGOPHORA 

1. Протозои с локализация в РЕС (продължение на Упражнение №3) 

 Leishmania donovani 

 Leishmania tropica 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 6 часа 

ПАРАЗИТОЛОГИЧНА МИКРОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕТИРИТЕ ВИДА 

МАЛАРИЯ У ЧОВЕКА 

1. Изготвяне на препарати от периферна кръв „дебела кръвна капка“ и „кръвна 

натривка“ 

2. Оцветяване на препаратите по Романовски-Гимза 

3. Морфологични особености на маларийните паразити – трофозоити и гаметоцити: 

 Plasmodium vivax 

 P. fdlciparum 

 P. ovale  

 P. malariae 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 6 часа 

ПАРАЗИТОЛОГИЧНА МИКРОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ДРУГИ ВИДОВЕ 

ПАТОГЕННИ ПРОТОЗОИ ОТ КЛАС APICOMPLEXA 

1. Материали 

2. Методи 

3. Системни и опортюнистични протозоои 

 Toxoplasma gondii 

 Pneumocystis jiroveci 

 Criptosporidium parvum 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 1 час 

ПАРАЗИТОЛОГИЧНА МИКРОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ПРОТОЗОИ ОТ 

КЛАС CILIATA 

1. Материал 

2. Методи 

3. Артефакти при микроскопиране 

 Balantidium coli 

 (Paramaecium caudatum) 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 4 часа 

ИМУНОДИАГНОСТИКА НА ПАРАЗИТОЗИТЕ 

1. Имунодиагностика на паразитозите 

1.1. Общи принципи на имунодиагностиката 

1.2. Материал 

1.3. Методи: РПХА, РИФ и ЕЛИЗА 

1.4. Интерпретация на резултатите 

2. Молекулярно-биологична диагностика – pcr 
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2.1. Принципи и техники 

2.2. Приложение в паразитологи 

3. Ксенодиагностика на паразитозите 

3.1. Общи принципи 

3.2. Приложение 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 1 час 

КРЪВОСМУЧАЩИ ЕКТОПАРАЗИТИ – ВЕКТОРИ НА ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ 

1. Предмет на медицинската арахноентомология 

2. Основни представители: комари, флеботоми, дървеници, бълхи и др. 

3. Морфология и биологично развитие: наблюдение на яйца, ларви и имагинални 

форми 

4. Лична и обществена профилактика 

5. Инсектициди 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 1 час 

САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1. Наличие на инвазионни паразитни форми във външната среда 

2. Степен на контаминираност на различни елементи от околната среда 

3. Контаминираност с паразитни ларви на подлежащи за консумация продукти 

4. Материали и методи. Определяне виталност на паразитните находки. 

5. Значение санитарно-паразитологичните изследвания за профилактиката 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 3 часа 

НАТИВНИ ЛАБОРАТОРНО-ПАРАЗИТОДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ 

1. Макроскопски 

2. Микроскопски: цисто-, ово- и ларвоскопия 

3. Компресивна трихинелоскопия 

4. Оцветителни нативни методи с приложение на Луголов разтвор 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 2 часа 

ОБОГАТИТЕЛНИ ХЕЛМИНТО-ОВОСКОПИЧНИ МЕТОДИ 

1. Метод на седиментация 

2. Метод на флотация 

3. Флотацинни разтвори: на Фюлеборн, Щербович и Ковчазов 

4. Интерпретация на резултатите 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 

ХЕЛМИНТОЛАРВОСКОПСКИ ОБОГАТИТЕЛНИ МЕТОДИ 

1. Метод на Берман 

2. Метод на Харада-Мори 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 3 часа 

МИКРОСКОПИРАНЕ НА НЕМАТОДНИ ЯЙЦА 

Enterobius vermiculdris 

Ascaris lumbricoides 

Trichocephalus trichiurus 
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УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 3 часа 

МИКРОСКОПИРАНЕ НА ЦЕСТОДНИ ЯЙЦА 

Taenia sp. 

Hymenolepis nana 

Dyphillobothrium latum 

УПРАЖНЕНИЕ № 16 – 2 часa 

МИКРОСКОПИРАНЕ НА ТРЕМАТОДНИ ЯЙЦА 

Fasciola hepatica 

Dicrocoelium lanceatum 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Лабораторна диагностика на паразитните болести, ред. Р. Курдова, 2009. 

2. Паразитология (учебник за полувисшите медицински институти), ред. П. Петров, 

1992. 

3. Паразитни болести в страните с умерен и тропически климат (учебник за студенти 

по медицина), ред. Г. Генов, 1993. 

4. Практическа паразитология, Г. Генов, 1998. 

5. Паразитни болести (наръчник за общопрактикуващи лекари), Д. Вучев, 2001. 

6. Basic Laboratory Methods in Medical Parasitology, WHO – Geneva, 1991. 

КОНСПЕКТ 

ПО МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

 

Практически изпит 

1. Устройство и оборудване на паразитологична лаборатория 

2. Работа със светлинен микроскоп, устройство и правила за микроскопиране на 

протозои (нативни и оцветени препарати) 

3. Материали за паразитологично изследване - вземане и изпращане в паразитологична 

лаборатория (съхранение, консерванти) 

4. Лабораторно-паразитологична диаогностика на висцерална лайшманиоза (материал 

и методи) 

5. Лабораторно-паразитологична диаогностика на кожна и кожно-лигавична 

лайшманиоза (материал и методи) 

6. Лабораторно-паразитологична диаогностика на пикочно-полова трихомоноза 

(материал и методи) 

7. Лабораторно-паразитологична диаогностика на ламблиоза / гиардиоза (материал и 

методи) 

8. Лабораторно-паразитологична диагностика на чревна амебиаза (материал и методи) 

9. Лабораторно-паразитологична диагностика на извънчревна амебиаза – чернодробен 

амебен абсцес (материал и методи) 

10. Лабораторно-паразитологична диагностика на заболявания, причинени от свободно-

живеещи амеби – неглериоза и акантамебиоза (материал и методи) 

11. Лабораторно-паразитологична диагностика на индикаторни за СПИН паразитози – 

криптоспоридиоза, бластоцистоза (материал и методи) 

12. Лабораторно–паразитологична диагностика на балантидиоза (материал и методи) 
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13. Лабораторно–паразитологична диагностика на малария (материал и методи) 

14. Лабораторно–паразитологична диагностика на пневмоцистоза (материал и методи) 

15. Лабораторно–паразитологична диагностика на токсоплазмоза (материал и методи) 

16. Културална диагностика – принципи, показания, техника, хранителни среди 

17. Санитарно-паразитологични изследвания 

18. Серологична диагностика на паразитозите – показания, принципи, методи, 

интерпретация на резултатите 

19. Молекулярно биологични методи (PCR – полимеразо-верижна реакция) – принципи 

и възможности за лабораторно-паразитологична диагностика 

20. Биологични методи за диагностика на протозойни заболявания, ксенодиагностика 

21. Паразитологично изследване на изпражнения за протозои – показания и методи 

22. Паразитологично изследване на кръв за малария – показания и методи 

23. Устройство и работа със светлинен микроскоп, правила за микроскопиране на 

хелминтни яйца и ларви, артефакти 

24. Правила за вземане на материал за паразитологично изследване за хелминти и 

изпращане в паразитологична лаборатория (консерванти, съхранение) 

25. Нативни методи за хелминтоовоскопия: нативна фекална намазка, микроскопиране 

на перианален секрет за хелминтни яйца 

26. Обогатителни методи: флотация 

27. Обогатителни методи: седиментация 

28. Хелминто-ларвоскопия: метод на Берман 

29. Култивиране на хелминтни ларви: метод на Харада-Мори 

30. Компресивна трихинелоскопия 

31. Трихинелоскопия с „изкуствено смилане“ 

32. Изследване на урина за шистозомни яйца 

33. Макроскопска миагностикя на хелминти: аскарис, ентеробиус, стробила от 

проглотиди от тении 

34. Санитарно-паразитологично изследване на външна среда 

Теоретичен изпит 

1. Амебиаза (чревна, извънчревна) 

2. Заболявания, причинени от свободно живеещи амеби (неглериоза и акантамебиоза) 

3. Чревни протозоози, индикаторни за СПИН (криптоспоридиоза, бластоцистоза) 

4. Ламблиоза / гиардиоза 

5. Балантидиоза 

6. Трихомонози (пикочно-полово, чревна, устна) 

7. Висцерална лайшманиоза (кала азар) 

8. Кожна и кожно-лигавична лайшманиоза 

9. Малария – причинители, биологичен цикъл – развитие на паразитите в маларийния 

комар и в човека (спорогония, шизогония) 

10. Малария: обща клинична характеристика - основни симптоми. Диагностика. 

11. Малария: видове – терциана, овале, квартана, тропика. Клинични различия и 

диференциално диагностични морфологични белези на причинителите. 

12. Токсоплазмоза (придобита, вродена) 

13. Пневмоцистоза 

14. Ентеробиоза 

15. Аскаридоза 
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16. Трихоцефалоза 

17. Дтронгилоидоза 

18. Трихинелоза 

19. Тениаринхоза 

20. Тениоза и цистицеркоца 

21. Хименолепидоза 

22. Дипилидиоза 

23. Дифилобитриоза 

24. Ехинококоза 

25. Фасциолоза 

Забележка: Паразитните заболявания се разглеждат по следния план: определение, 

етиология (причинител на заболяването и биологичен цикъл), епидемиологични данни, 

клинична картина, диагностика – материал и методи (изреждат се), лечебни средства, 

профилактика. 

 

 

 

 

 

ОБЩА ПАТОЛОГИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІI III ІV V VІ 

Обща 

патология 
ІV 30 24 6 

   
4/1 

  

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

24 часа лекции, 6 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Аудиовизуална техника, учебници. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тестове, провеждане на семинари. 
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Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, решаване на тестове, провеждане на семинари. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина”. 

АНОТАЦИЯ 

Дисциплината „Обща патология” дава възможност за придобиване на основни 

познания за патологичните процеси и болестите. По време на обучението си 

медицинският лаборант получава задълбочена теоретична подготовка по специалността 

и придобива умения и навици за практическа работа. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Придобиване на познания върху: 

• общите патологични процеси; 

• общи познания на болестите; 

Изграждане на висока медицинска култура. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Медицинският лаборант получава знания, умения и специфични компетенции, 

гарантиращи професионално упражняване на професията във всички лаборатории в 

системата на здравеопазването от публичния и частен сектор. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

ВЪВЕДЕНИЕ. МЕТОДИ В ПАТОЛОГИЯТА 

1. Въведение. 

2. Задачи и методи на общата и клиничната патология. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

КЛЕТЪЧНИ УВРЕЖДАНИЯ – ПРИЧИНИ И МЕХАНИЗМИ. КЛАСИФИКАЦИЯ. 

ОБРАТИМИ КЛЕТЪЧНИ УВРЕЖДАНИЯ. ЛИПИДНИ ДЕГЕНЕРАЦИИ 

1. Клетъчни увреждания – причини и механизми. 

2. Класификация. 

3. Обратими клетъчни увреждания. 

4. Липидни дегенерации. 
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ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

ПИГМЕНТНИ И ИНТЕРСТИЦИАЛНИ ДЕГЕНЕРАЦИИ 

1. Пигментни дегенерации. 

- Дефиниция и видове - неорганични екзогенни пигменти, ендогенни пигменти 

- Морфология 

2. Интерстициални дегенерации. 

- Натрупване на фибриноид 

- Натрупване на хиалин 

- Амилоидоза 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

КЛЕТЪЧНА СМЪРТ: АПОПТОЗА И НЕКРОЗА. КОМПЕНСАТОРНО-

ПРИСПОСОБИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ 

1. Да дефинират понятията некроза, некробиоза, апоптоза и автолиза. 

2. Да дават точно и пълно определение на основните адаптативни процеси. 

3. Да изброяват най-малко по четири вида от всеки адаптативен процес. 

4. Да уточняват причината за органните изменения при различни адаптативни процеси. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

УПРАЖНЕНИЕ: 

1. Роля на спешната хистологична консултация (гефрир) в биопсичната диагностика. 

2. Демонстрация на аутопсия. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

НАРУШЕНИЯ В КРЪВООБРАЩЕНИЕТО 

1. Нарушения на циркулацията 

2. Местни и общи циркулаторни изменения 

3. Хиперемия – видове 

4. Хроничен общ венозен застой 

5. Хронична левостранна сърдечна недостатъчност 

6. Исхемия (Ischaemia) 

7. Кръвотечения и кръвоизливи 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

НАРУШЕНИЯ В КРЪВООБРАЩЕНИЕТО. РЕОЛОГИЧНИ НАРУШЕНИЯ 

1. Тромбоза 

2. Увреждане на ендотела 

3. Венозни тромби - еволюция на тромбите 

4. Дисеминирана интраваскуларна коагулация (ДИК синдром) 

5. Емболия – белодробна, въздушна, газова, мастна, амниална, бактериални, паразитни, 

туморно-клетъчна емболия 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

СЕМИНАР № 1: ДЕГЕНЕРАТИВНИ ПРОЦЕСИ. НАРУШЕНИЯ В КРЪВООБРАЩЕНИЕТО 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

ЕКСУДАТИВНО ВЪЗПАЛЕНИЕ 

1. Дефиниция на възпалението. Форми. 

2. Етиологични фактори 

3. Значение на ексудацията 
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4. Местни признаци на възпалението 

5. Общи прояви на възпалението 

6. Класификация на възпалението 

7. Изход от възпалението: 

8. Фактори, определящи изхода от възпалението. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

ПРОДУКТИВНО ВЪЗПАЛЕНИЕ 

1. Определение. 

2. Етиология. 

3. Фази. 

4. Морфологична характеристика на дифузното интерстициално и грануломатозно 

продуктивно възпаление. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

РЕГЕНЕРАЦИЯ. ПАТОЛОГИЯ НА ИМУНИТЕТА 

1. Регенерация. 

- форми 

- класификация 

- регенерация на съединителната тъкан. 

2. Патология на имунитета. 

- реакции на свръхчувствителност 

- автоимунни заболявания 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 

СЕМИНАР №2: ВЪЗПАЛЕНИЕ. РЕГЕНЕРАЦИЯ. ПАТОЛОГИЯ НА ИМУНИТЕТА 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 

ТУМОРИ 

1. Определение. 

2. Класификация. 

3. Терминология. 

4. Биология на доброкачествените и злокачествените тумори. 

5. Роля на имунохистохимията в туморната диагностика. 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 2 часа 

ТУМОРИ 

1. Тумори от епителен произход - определение и характеристика. 

2. Рак на маточната шийка. 

3. Рак на гърдата. 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 

ТУМОРИ 

1. Тумори от мезенхимен произход - определение и характеристика. 

2. Пигментни тумори. 

3. Тератоми. 
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ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Обща и клинична патология за студенти от здравни специалности, 2012, Под ред. 

доц. Б. Л. Анави. 

КОНСПЕКТ 

ПО ОБЩА ПАТОЛОГИЯ 

1. Предмет, задачи и методи на патологията. 

2. Здраве и болест. Основни категории в патологията (етиология, патогенеза, 

морфогенеза, саногенеза, танатогенеза). 

3. Смърт: клинична и биологична. Белези на биологичната смърт. 

4. Клетъчни увреждания. Дефиниция. Видове дегенерации по субстрат, локализация и 

разпространеност. Причинни фактори. Клетъчен оток. 

5. Нарушения на обмяната на липидите. 

6. Нарушения в обмяната на пигментите. Класификация. Натрупвания на желязо-

съдържащи хемоглобиногенни пигменти. 

7. Натрупвания на хемоглобиногенни пигменти, които не съдържат желязо. 

Жълтеници. 

8. Свръхнормно натрупване на субстанции в междуклетъчното вещество на 

съединителната тъкан. Фибриноид. Хиалиноза. Амилоидози. Начини на доказване. 

9. Клетъчна смърт. Некроза: дефиниция, видове (коагулационна и казеозна; 

коликвационна), ядрени и цитоплазмени морфологични изменения. 

10. Клинико-анатомични форми на некроза (инфаркт, гангрена, декубитус, секвестър). 

Еволюция и изходи. 

11. Нарушения в кръвообращението: общ преглед, местни и общи циркулаторни 

нарушения. Промени в количеството на кръвта. Артериална хиперемия. 

12. Венозно пълнокръвие (конгестия). Остра и хронична левостранна сърдечна 

недостатъчност. 

13. Венозно пълнокръвие. Остра и хронична десностранна сърдечна недостатъчност. 

Местно венозно пълнокръвие. 

14. Исхемия: определение, видове, усложнения. Шок. 

15. Кръвотечения и кръвоизливи. Терминология, механизми, изходи. 

16. Тромбоза. Определение и морфогенеза. Макро- и микроскопска характеристика. 

Видове тромби, усложнения и еволюция. Дисеминирана интраваскуларна 

коагулопатия (ДИК синдром). 

17. Емболия. Определение. Видове емболии според пътя на разпространението им: 

венозни и артериални, ортоградна, ретроградна и парадоксална емболия. 

18. Белодробна тромбоемболия: причини, усложнения и изходи. 

19. Видове емболии според субстрата им: въздушна, газова, мастна, амниална, 

бактериална, паразитарна, туморно-клетъчна. Съпоставка на емболия и метастаза. 

20. Инфаркт. Определение. Видове. Морфологична характеристика на анемичния 

инфаркт. 

21. Промени в количеството на тъканната течност. Дехидратация. Отоци: определение, 

патогенетични видове. Белодробен и мозъчен оток. 

22. Възпаление. Определение. Терминология. Основни белези. Етиологични фактори 

от външната и вътрешната среда. 

23. Възпаление. Фази на възпалителния процес. Левкоцитна емиграция и фагоцитоза. 

Ексудативно възпаление. Морфология, усложнение и изходи. 
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24. Продуктивно възпаление: форми и морфологична характеристика на дифузното 

продуктивно възпаление. Неспецифично и „специфично” грануломатозно 

продуктивно възпаление. 

25. Патология на имунитета. Реакции на свръхчувствителност. Автоимунни 

заболявания. 

26. Компенсаторно-приспособителни процеси: хипертрофия и хиперплазия, атрофия, 

метаплазия. 

27. Регенерация. Реституция и субституция. Зарастване на рани. 

28. Тумори. Определение и същност. Биология на туморите: необратимост, 

относителна автономност, въздействие върху организма, метастазиране. 

29. Етиология на туморите. Химична, физична, вирусна и генетична канцерогенеза. 

Терминология. Строеж на туморите. Класификация. 

30. Морфологична характеристика на туморите. Разлики между доброкачествените и 

злокачествените тумори. Тъканен и клетъчен атипизъм. 

31. Преканцерози. Дисплазия. Carcinoma in situ. 

32. Строеж и форма на туморите – макроскопска и микроскопска характеристика. Роля 

на имунохистохимичните маркери в диагностиката на туморите. 

33. Доброкачествени и злокачествени тумори от епителен произход. 

34. Доброкачествени и злокачествени тумори от мезенхимен произход. 

35. Тумори на централната нервна система – обща характеристика. Тумори на клетките 

на нервните обвивки. Тумори на менингите. 

36. Тумори и тумороподобни образувания на пигментната тъкан. Тератогенни тумори. 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Социално и 

здравно 

законодателство 

ІV 30 25 5    2/1 
  

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Ниво на обучение: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, самоподготовка. 
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Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

25 часа лекции, 5 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, работа с нормативни актове, семинар с решаване на 

правни казуси и дискусия. 

Форми на оценяване: 

Оценяване в края на четвърти семестър чрез програмиран тест. 

Формиране на оценката: 

Формира се текуща оценка при провеждане на семинарно занятие и оценка в края на 

семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Писмено изпитване чрез дидактически тест и задължителния текущ контрол, участие на 

студентите в дискусии по време на занятия и способността да разрешава конкретни 

казуси. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Председател Административен съд – гр. Пловдив 

АНОТАЦИЯ 

Дисциплината „Социално и здравно законодателство” е насочена към запознаване 

на студенти в МК за придобиване на ОКС – Професионален бакалавър, специалност 

„Медицински лаборант“ със здравното законодателство: въведение, исторически 

преглед, понятия. 

Основен акцент се поставя на специфичните характеристики на здравното 

законодателство, сравнителен анализ на здравните системи. Нормативна уредба на 

здравеопазването в РБ. 

Курсът дава възможност за придобиване на познания за законосъобразност и 

етика в отношенията – пациент и специалист /медицински лаборант/, от една страна и 

между специалист /медицински лаборант/ и лекар от друга. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Придобиване на знания и умения за видовете правни системи и правните аспекти 

в отношенията при прилагане на професията: 

• Запознаване на студентите със съществуващото законодателство в областта на 

здравеопазването и социалните дейности - основни принципи и правила на действащата 

правна система, видовете здравни системи, сравнителен анализ на видовете здравни 

системи; 
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• Придобиване на знания за организацията, управлението и финансирането в 

здравеопазването; 

• Запознаване с правата, задълженията и отговорностите на лицата упражняващи 

медицински професии; 

• Изучаване на особеностите при предоставяне на медицинско обслужване на 

населението, понятие за благоприятна жизнена среда, здравен контрол 

• Социално значими заболявания – алкохолизъм, наркомания, тютюнопушене и 

ролята на медицинските специалисти за ограничаването им. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

В края на обучението по социално и здравно законодателство студентите да са 

изградили правилно виждане за законовите основи на развитие на съвременното 

здравеопазване. Очаква се студентите да се научат да работят с текстовете на основните 

законови актове и да могат да използват самостоятелно при необходимост 

електронните източници на основните законодателни документи. 

Изучаването на дисциплината „Социално и здравно законодателство“ има за цел 

да запознае студентите от специалността „Медицински лаборант” с основните 

принципи на правото в системата на здравеопазването и тяхното регламентиране в 

нормативните актове. 

Предлаганият цикъл от лекции и семинарни занятия цели запознаване н 

студентите със съвременното състояние, проблемите и тенденциите в развитието на 

здравеопазването по света, като по този начин разширява и обогатява тяхната култура. 

След преминаване на курса по социално и здравно законодателство студентите от 

специалността „Медицински лаборант” трябва: 

• да познават същността на здравеопазването като система; 

• да познават основните насоки на здравната реформа в България; 

• да разбират същността на здравното законодателство, разликите между етични и 

правни норми, функциите и основните принципи на здравното законодателство; 

• да разбират конституционните основи на здравното законодателство; 

• да класифицират и характеризират видовете законодателни актове и принципите 

на тяхното изработване и приемане; 

• да познават съдържанието на основните здравни закони:  

• Закон за здравето 

• Закон за лечебните заведения 

• Закон за здравното осигуряване 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ 

Определение на здравната система като социална система. Фундаментални цели и 

функции на здравните системи. Еволюция на здравните системи. Три поколения 

реформи на здравните системи в света. Концепцията на СЗО за оценка на здравните 

системи. Здравна служба – определение, ресурси, фактори за развитие, функции и 

организационни принципи. Здравна политика, здравна стратегия и здравен 

мениджмънт. Нива на здравна политика и здравни органи. 

http://foz.mu-sofia.bg/system/files/Docs/Zakon%20za%20Zdraveto_05.08.2011.doc
http://foz.mu-sofia.bg/system/files/Docs/Zakon%20za%20Lechebnite%20Zavedenia_05.08.2011.doc
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ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

ОСНОВНИ НАСОКИ НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ 

Три основни групи причини за реформа. Цели и принципи на здравната реформа. 

Структурна и финансова реформа. Характеристика на реформата в лечебната дейност. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

СЪЩНОСТ НА ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И 

ПРИНЦИПИ НА ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Сходство и различие между правни и деонтологични норми. Същност на понятието 

“здравно законодателство”. Организационна и защитна функция на здравното 

законодателство. Право на медицинска помощ и право на лична свобода и решение 

като основни принципи на здравното законодателство. Отражението им в 

международни актове. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ – 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ СЛЕД 1978 Г. 

Характеристика на 7-те етапа в развитието на здравеопазването и здравното 

законодателство: 1878-1888; 1889-1912; 1913-1918; 1919-1929; 1929-1944; 1945-1989 и 

след 1989 г. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 1 час  

КОНСТИТУЦИОННИ ОСНОВИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ЗАКОНОДАТЕЛНА 

ИНИЦИАТИВА И ВИДОВЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Отражение на основните принципи на 

здравното законодателство в Конституцията на РБългария. Характеристика на чл. 52 и 

други членове от гл. 2, свързани с опазването на здравето. Класификация и 

характеристика на отделните видове нормативни актове. Как един законопроект става 

закон. Основни принципи при издаването на нормативните актове. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО /ГЛАВА 1 И 2/ 

Национална система за здравеопазване и дейности по опазване на здравето. Органи на 

управление на националната здравна система. Държавен здравен контрол. Здравни 

заведения. Здравна информация и документация. Осигуряване на здравословна жизнена 

среда. Здравни изисквания към козметичните продукти. Дейности за въздействие върху 

рисковите за здравето фактори. Контрол върху заразните болести. Защита от 

въздействието на йонизиращи лъчения, азбест и азбестсъдържащи материали. 

Изисквания по използването и опазването на курортните ресурси. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 1 час 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО – /ГЛАВА 3 И 4/ 

Медицинско обслужване. Достъпност и качество на медицинската помощ. Права и 

задължения на пациента. Медицинска помощ при спешни състояния. Медицинска 

експертиза. Медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи. Здравна закрила 

на определени групи от населението. Здравна закрила на децата. Репродуктивно здраве. 

Асистирана репродукция. Генетично здраве и генетични изследвания. 
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ЛЕКЦИЯ № 8 – 1 час  

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО – /ГЛАВА 5, 6 И 7/ 

Психично здраве. Неконвенционални методи за въздействие върху индивидуалното 

здраве. Медицинско образование. Медицинска професия. Признаване на дипломи, 

удостоверения и други доказателства за професионална квалификация. Медицински 

научни изследвания върху хора. Медицинска наука. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 

Задължително здравно осигуряване – основни принципи. Национална здравноосигури-
телна каса. Осигурени лица – права и задължения. Здравноосигурителни вноски. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 

Национален рамков договор. Договор между НЗОК и изпълнителите на медицинска 

помощ. Доброволно здравно осигуряване. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Общи положения. Класификация и характеристика на лечебните заведения. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 1 час  

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Създаване, регистрация и разрешения на лечебните заведения. Структура, управление и 

персонал на лечебното заведение. Акредитация. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 

ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И АПТЕКИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 1 час  

ЗАКОН ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО. ЗАКОН ЗА 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 

ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, 

АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 

Национална система за здравеопазване и дейности по опазване на здравето. Органи на 

управление на националната здравна система. Държавен здравен контрол. Здравни 

заведения. Здравна информация и документация. Осигуряване на здравословна жизнена 

среда. Здравни изисквания към козметичните продукти. Дейности за въздействие върху 

рисковите за здравето фактори. Контрол върху заразните болести. Защита от 

въздействието на йонизиращи лъчения, азбест и азбестсъдържащи материали. 

Изисквания по използването и опазването на курортните ресурси. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 1 час 

Медицинско обслужване. Достъпност и качество на медицинската помощ. Права и 

задължения на пациента. Медицинска помощ при спешни състояния. Медицинска 

експертиза. Медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи. Здравна 

закрива на определени групи от населението. Здравна закрила на децата. 

Репродуктивно здраве. Асистирана репродукция. Генетично здраве и генетични 

изследвания. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 1 час 

Психично здраве. Неконвенционални методи за въздействие върху индивидуалното 

здраве. Медицинско образование. Медицинска професия. Признаване на дипломи, 

удостоверения и други доказателства за професионална квалификация. Медицински 

научни изследвания върху хора. Медицинска наука. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 1 час 

Закон за здравното осигуряване. Национален рамков договор. Договор между НЗОК и 

изпълнителите на медицинска помощ. Доброволно здравно осигуряване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 1 час 

Закон за лечебните заведения. Създаване, регистрация и разрешения на лечебните 

заведения. Структура, управление и персонал на лечебното заведение. Акредитация. 

КОНСПЕКТ 

ПО СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

1. Системата на здравеопазване и необходимост от правно регулиране. 
2. Основни насоки на здравната реформа в България. 
3. Същност на здравното законодателство. Основни функции на здравното 

законодателство. 
4. Основни принципи на здравното законодателство. 
5. Конституционни основи на здравното законодателство. 
6. Законодателна инициатива. Видове нормативни актове. 
7. Развитие на здравното законодателство в България – характеристика на основните 

етапи след 1978 г. 
8. Закон за здравето. Национална система за здравеопазване. 
9. Закон за здравето. Дейности по опазване на здравето. 
10. Закон за здравето. Медицинско обслужване. 
11. Закон за здравето. Здравна закрила на определени групи от населението. 
12. Закон за здравето. Психично здраве. 
13. Медицинско образование. Медицинска професия. Медицинска наука. 
14. Закон за здравното осигуряване. Задължително здравно осигуряване – основни 

принципи. Национална здравноосигурителна каса. 
15. Закон за здравното осигуряване. Осигурени лица – права и задължения. 

Здравноосигурителни вноски. 
16. Закон за здравното осигуряване. Национален рамков договор. Договор между 

НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ 
17. Закон за здравното осигуряване. Доброволно здравно осигуряване. 
18. Закон за лечебните заведения. Общи положения. Класификация и характеристика 

на лечебните заведения. 
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19. Закон за лечебните заведения. Създаване, регистрация и разрешения на лечебните 
заведения. 

20. Закон за лечебните заведения. Структура, управление и персонал на лечебното 
заведение. Акредитация. 

21. Закон за лекарствените средства и аптеки в хуманната медицина. 
22. Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането. 
23. Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки. 
24. Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти. 
25. Закон за признаване на професионални квалификации. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Здравна система и здравна служба. В: Социална медицина. Второ издание. Изд. 
център на МУ – Плевен, 2006, Глава 7, 193-213. 

2. Законодателни основни на здравната реформа в България. В: Социална медицина. 
Второ издание. Изд. център на МУ – Плевен, 2006, Глава 9, 229-269. 

3. Маркова Ст. и колектив – “Социална медицина и обществено здраве” 1996 год., 
изд. “Знание” гр. Ст. Загора. 

4. Лисаев П. – “Медицинска деонтология и медицинско право”, 1996 год., изд. “Сиби” гр. 
София. 

5. Дончев П. и колектив – “Медицинско право и деонтология”, 1992 год., София 
6. Славов С. – “Лекарски грешки и лекарски деликти”, 1996 год., изд. “Сиби”, гр. София. 
7. Зиновиева Д., Салчев П. – “Права на пациента” 1998 год., изд. “Сиела”, гр.София. 
8. Кръстева Н. – “Социално и здравно законодателство”, 2001 год. 
9. Закон за здравето. 
10. Закон за лечебните заведения. 
11. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. 
12. Закон за здравното осигуряване. 
13. Кодекс на труда. 
14. Наказателен кодекс. 
15. Закон за административните нарушения и наказания. 
16. Закон за закрила на детето. 
17. Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането 
18. Закон за интеграция на хората с увреждания. 
19. Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти. 
20. Закон за признаване на професионални квалификации. 
21. НАРЕДБА № 7 от 12.04.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт 

"Клинична и лабораторна имунология" /Издадена от министъра на 
здравеопазването, обн., ДВ, бр. 39 от 12.05.2006 г./ 

22. НАРЕДБА № 10 от 10.05.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт 
"Клинична лаборатория" /Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, 
бр. 44 от 30.05.2006 г. 

23. НАРЕДБА № 13 от 13.06.1994 г. за условията и реда за работа на медицинските 
лаборатории /Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 52 от 
28.06.1994 г./ 

24. ИНСТРУКЦИЯ № 1 на НОИ от 10.01.2002 г. за условията и реда за разходване на 
средствата от бюджета на държавното обществено осигуряване, определени като 
парични помощи за профилактика и рехабилитация 
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25. НАРЕДБА № 29 от 23.11.1999 г. за основните изисквания, на които трябва да 
отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за 
болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи. 

26. НАРЕДБА № 7 от 1.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които 
упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 
индивидуалното здраве. 

27. НАРЕДБА за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за 
извънболнична и болнична помощ. 

28. НАРЕДБА № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни 
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. 

29. НАРЕДБА № 2 от 1.02.1990 г. за условията и реда за изкуствено прекъсване на 
бременност. 

30. НАРЕДБА за медицинската експертиза на работоспособността /Приета с ПМС № 
99 от 31.05.2005 г., обн., ДВ, бр. 47 от 7.06.2005 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г., в 
сила от 1.12.2005 г., изм. и доп., бр. 23 от 16.03.2007 г./ 

31. Текстове на всички посочени: 
а/ Български правен портал –www.lex.bg 

б/ От сайта на Министерство на здравеопазването – www.mh.governmet.bg 

в/ От сайта на НЗОК – www.nhif.bg и от други сайтове 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове 

Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения ІV V VІ VІІ 

Медицинска 

генетика 
V 45 30 15  2/1 

  

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

30 часа лекции, 15 часа упражнения. 
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Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрация на методи, решаване на 

практически задачи, микроскопиране на метафазни пластинки. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тестове. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, решаване на тестове. 

Семестриален изпит: 

Да /входящ тест и устен изпит/. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Педиатрия и медицинска генетика”. 

АНОТАЦИЯ 

Медицинската генетика е едно от най-бързо развиващите се направления в 

медицинската практика. Нейните достижения имат важно значение за клиничната 

практика в различни области – педиатрия, хематология, онкология, неврология, 

нефрология, офталмология, ендокринология, кардиология, акушерство и гинекология, 

терапия. 

Чрез изучаване на дисциплината медицинската генетика студентите получават 

съвременни знания за човешката наследствена патология, структурирани в логична 

последователност – биологични основи на наследствените структури; етиология, 

патогенеза, унаследяване, класификация, клиничен и генетичен полиморфизъм на 

наследствените заболявания; прилагане в клиничната практика на новостите в 

диагнозата, терапията и профилактиката на моногенната и полигенната патология, 

хромозомните болести и наследствените предразположения. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Придобиване на специфични практически умения: 

• да изграждат родословия на семейства с наследствени заболявания и 

предразположения,  

• да определят тип на унаследяване, да правят оценка на генетичния риск при 

менделови и многофакторни заболявания,  

• да разпознават и класифицират вродените малформации,  

• да прилагат основни цитогенетични, молекулярно-цитогенетични и молекулярно- 

генетични методи за анализ,  

• да интерпретират данните от генетични изследвания,  

• да използват клиничната информация за търсене на различни наследствени 

заболявания в бази данни. 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и 

умения: 

• познаване основите на медицинската генетика, разбиране на генетичната същност 

на наследствените болести, наследствените предразположения към заболявания и 

патологията, дължаща се на соматични мутации 

• познаване на съвременни диагностични възможности на медицинската генетика 

• способност да се включат активно, след завършването, в профилактиката на 

наследствените болести и предразположения чрез компетентно насочване на болните 

към генетичните консултации, съдействие при провеждане на скрининг програми, ДНК 

диагностика, цитогенетичен анализ, пренатална, предимплантационна и постнатална 

диагностика. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 1 час 

1. Материални основи на наследствеността. 

2. Организация на генетичния материал в клетката. 

3. Мутационен процес при човека: геномни, хромозомни и генни мутации. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

КАРИОТИП. АНАЛИЗ НА НОРМАЛЕН ЧОВЕШКИ КАРИОТИП. ПОЛОВ ХРОМАТИН 

1. Видове хромозоми-според място на центромера; според големина. 

2. Организация на хромозомите в кариотип. 

3. Полов хроматин. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

ЦИТОГЕНЕТИЧНИ МЕТОДИ 

1. Х и У хроматин. 

2. Непреки методи за получаване на метафазни хромозоми. 

3. Методи за диференцирано оцветяване на хромозомите. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

ХРОМОЗОМНИ БОЛЕСТИ-АВТОЗОМНИ БОЛЕСТИ 

1. Синдроми на Даун, на Патау и на Едуардс. 

2. Синдроми на Патау. 

3. Синдроми на Едуардс. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

ХРОМОЗОМНИ БОЛЕСТИ. ГОНОЗОМНИ БОЛЕСТИ 

1. Синдром на Търнър, на Клайнфелтър и на “свръхжените”. 

2. Синдром на Клайнфелтър. 

3. Синдром на “свръхжените”. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

МИКРОДЕЛЕЦИОННИ СИНДРОМИ 

1. Видове микроделеционни синдроми.  

2. Молекулярно-цитогенетични методи-видове, характеристика. 
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ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

МОНОГЕННИ БОЛЕСТИ 

1. Автозомно-доминантен тип на унаследяване - характеристика и особености. Примери. 

2. Автозомно-рецесивен тип на унаследяване - характеристика и особености. Примери. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

МОНОГЕННИ БОЛЕСТИ. ПОЛОВО СВЪРЗАН ТИП НА УНАСЛЕДЯВАНЕ 

1. X-рецесивен начин на унаследяване - характеристика и особености. Примери 

2. X-доминантен тип на унаследяване - характеристика и особености. Примери 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В МОЛЕКУЛНАТА ДИАГНОСТИКА НА НАСЛЕДСТВЕНИТЕ 

БОЛЕСТИ 

1. Молекулярно генетични методи 

1.1. Видове 

2. Принципи на диагностика. 

3. Приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

МОЛЕКУЛЯРНО ГЕНЕТИЧНИ МЕТОДИ 

1. Садърн блотинг (Southern bloting). 

2. Нордърн блотинг (Nordern bloting). 

3. Анализ на рестрикционни фрагменти с различна дължина (RFLP). 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

НЕМЕНДЕЛОВ ТИП УНАСЛЕДЯВАНЕ 

1. Видове. 

2. Характеристика. 

3. Примери. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 

ГЕНЕТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА С МУЛТИФАКТОРНА НАСЛЕДСТВЕНОСТ 

1. Определение 

2. Характеристика 

3. Особености 

4. Методи за изучаване. 

5. Примери 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 

МЕДИКОГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ  

1. Същност. 

2. Индикации 

3. Задачи. 

4. Профилактика на генетичните заболявания 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 2 часа 

ПРОФИЛАКТИКА НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

1. Пренатална диагностика 

2. Методи. 

3. Показания 
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ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 

СКРИНИНГОВИ ПРОГРАМИ 
1. Масов скрининг. Видове. Методи. 
2. Селективен скрининг. Видове. Методи. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 
УВОДНО УПРАЖНЕНИЕ 
1. Запознаване на студентите с материалната база и изискванията на катедрата, 
свързани с обучението по медицинска генетика. 
2. Запознаване на студентите с основните цели на обучението по медицинска генетика. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 
МУТАЦИОНЕН ПРОЦЕС ПРИ ЧОВЕКА 
1. Геномни мутации. 
2. Хромозомни мутации.  
3. Генни мутации.  
4. Човешки кариотип. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
ХРОМОЗОМЕН АНАЛИЗ 
1. Микроскопиране на метафазни пластинки. 
2. Кариотипиране. 
3. Анализ на нормални и абнормни кариотипи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 
ЦИТОГЕНЕТИЧНИ МЕТОДИ  
1. Х и У хроматин; 
2. Непреки методи за получаване на метафазни хромозоми; 
3. Методи за диференцирано оцветяване на хромозомите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В МОЛЕКУЛНАТА ДИАГНОСТИКА НА НАСЛЕДСТВЕНИТЕ 
БОЛЕСТИ 
1. Методи за изолиране на ДНК – видове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 
МЕТОД ЗА АМПЛИФИКАЦИЯ НА ДНК 
1. Полимеразна верижна реакция. (PCR) – принципи, приложение. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 
ГЕНЕАЛОГИЧЕН МЕТОД 
1. Приложение 
2. Построяване на родословно дърво 
3. Анализ на родословно дърво. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 
ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА 
1. Методи. 
2. Особености на пренатален цитогенетичен анализ. 
3. Особености на пренатален анализ на моногенни болести. 
4. Възможни източници за грешки. 
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ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. В. Стоянова. Лекционен курс по медицинска генетика, ВАП, Пловдив, 2011 г. 

2. Г. Вълкова. Mедицинска генетика. “ИК-ВАП”, Пловдив 1999 г. 

3. Г. Ефремов, В. Баранов, В. Горбунова, Д. Тончева, Ст. Лалчев, И. Кременски, Т. 

Иващенко, Т. Кузнецова, Т. Кашеева. Mедицинска генетика. “Сиела”, София 1999 г. 

КОНСПЕКТ 

ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА 

1. Материални основи на наследствеността. Организация на генетичния материал в 
клетката. Човешки кариотип. Мутационен процес при човека: геномни, 
хромозомни и генни мутации. 

2. Хромозомни болести. Автозомни болести – синдроми на Даун, на Патау и на 
Едуардс. 

3. Хромозомни болести. Гонозомни болести – синдроми на Търнър, на Клайнфелтър, 

полизомия Х и У. 

4. Моногенни заболявания. Типове унаследяване – характеристика и особености. 

5. Наследствени болести на обмяната. Хемоглобинопатии. Медикогенетична 

консултация. 

6. Цитогенетични методи. 

7. Основни принципи в молекулната диагностика на наследствените болести. Методи 

за изолиране и синтезиране на гени. Производство на сонди. 

8. Методи за ДНК анализ. Полимеразноверижна реакция.  

9. Неменделов тип унаследяване – видове, характеристика, примери. 

10. Генетика на заболяванията с мултифакторна наследственост. Примери. МГК. 

11. Медикогенетична консултация – същност, индикации, задачи.  

12. Профилактика на генетичните заболявания. Масов и селективен скрининг. 

13. Пренатална диагностика – показания, методи. 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения V 

 
Вътрешни 

болести 
V 45 38 7 5/1 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 
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Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър/ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

38 часа лекции, 7 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Дискусии, демонстрация на технически лечебни пособия, мултимедийни презентации, 

табла, диаграми, решаване на казусни задачи. 

Форми на оценяване: 

Писмен изпит. 

Формиране на оценката: 

Изпитната оценка се оформя въз основа на писмения изпит и участието по време на 

занятия. Крайната изпитна оценка е комплексна и оценява цялостното представяне и 

усвоени знания и умения по време на обучението. 

Формира се средна текуща оценка за всеки семестър. 

Семестриален изпит: 

Да /писмен изпит след V семестър/. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от специалност „Медицински лаборант”. 

АНОТАЦИЯ 

Учебната програма по Вътрешни болести е съобразена със спецификата на 
дейността на медицинския лаборант. Лекционният курс включва съвременни 
теоретични знания и формира специален обем практически умения. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Студентите да овладеят етиологията, клиничната картина и възможните 
усложнения при отделните заболявания с оглед спецификата на своята бъдеща дейност. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Студентите да знаят: 
• основни физикални методи на изследване, анамнеза 
• етиология, клинична картина, изследвания, лечение при заболявания на: 

дихателна, сърдечно-съдова, храносмилателна, отделителна, кръвна, ендокринна, 
двигателна системи 

Студентите да могат: 
• да снемат самостоятелно анамнеза 

• да участват в терапевтичния процес 

• да осъществяват контакт с болния и близките му 
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Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 3 часа 

БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БРОНХИТИ. ПНЕВМОНИИ  

Бронхити – видове: остър, хроничен. Класификация. Определение за хроничен бронхит 

на СЗО. Рискови фактори. Клинични стадии. Усложнения. Изследвания. Профилактика 

и лечение. Пневмонии – определение. Етиологична класификация – бактериални, 

вирусни пневмонии. Клинична картина. Усложнения. Лечение.  

ЛЕКЦИЯ № 2 – 3 часа 

БРОНХИАЛНА АСТМА. БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА 

Бронхиална астма – определение. Етиологична класификация. Основни симптоми. 

Усложнения. Изследвания – лабораторни и инструментални. Лечение. Туберкулоза – 

определение. Причинители. Път на предаване на инфекцията. Входна врата. 

Инкубационен период. Рискови фактори. Клиника. Изследвания – лабораторни проби. 

Лечение и профилактика. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 3 часа 

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА. РЕВМАТИЗЪМ. АРТЕРИАЛНА 

ХИПЕРТОНИЯ 

Ревматизъм – определение. Причинители. Рискови фактори. Мигриращ артрит. 

Засягане на сърдечно съдова система, прояви от страна на ЦНС. Кожни симптоми. 

Артериална хипертония – есенциална, вторична. Метаболитен х-синдром. Стадии на 

артериалната хипертония. Клиника. Усложнения. Лечение.  

ЛЕКЦИЯ № 4 – 3 часа 

ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО /ИБС/. ИНФАРКТ НА МИОКАРДА 

ИБС – стабилна, нестабилна стенокардия. Рискови фактори от І и ІІ ред. Клинична картина 

на стенокардния пристъп. Усложнения. Изследвания. Лечение. Инфаркт на миокарда – 

определение, честота, социална значимост. Рискови фактори. Основни симптоми. 

Характеристика на инфарктната болка. Ензимна диагностика. Лечение и профилактика. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 3 часа 

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. ГАСТРИТИ. ЯЗВЕНА 

БОЛЕСТ 

Гастрити – остри, хронични. Класификация на хроничните гастрити. Клинична 

картина. Усложнения. Изследвания. Лечение. Язвена болест – улкус дуодени, улкус 

вентрикули, стрес улкус. Определение за язва. Рискови фактори. Клинична картина. 

Усложнения. Изследвания. Лечение. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 3 часа 

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЧЕРЕН ДРОБ, ЖЛЪЧКА. ХРОНИЧНИ ХЕПАТИТИ. 

ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА. ЖЛЪЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ 

Хронични хепатити – определение. Класификация на хроничните хепатити – хроничен 

персистиращ, хроничен активен. Клинична картина. Усложнения. Изследвания. 

Лечение. Чернодробна цироза – определение. Класификация. Етиология. Клинична 

картина. Усложнения. Изследвания. Лечение. Жлъчно-каменна болест. Видове камъни. 

Механизъм на образуване на камъните. Рискови фактори. Клиника на жлъчната колика. 

Усложнения. Изследвания. Лечение.  
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ЛЕКЦИЯ № 7 – 3 часа 

БОЛЕСТИ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА. ПИЕЛОНЕФРИТИ. НЕФРОЛИТИАЗА. 

ОБН. ХБН. 
Пиелонефрити – остър, хроничен. Предразполагащи фактори. Спектър на 
причинителите. Път на предаване на инфекцията. Клинична картина. Изследвания. 
Лечение. Нефролитиаза. Видове камъни. Механизъм на образуване на камъните. 
Рискови фактори. Клиника на бъбречната колика. Усложнения. Изследвания. Лечение. 
ОБН – определение. Етиологична класификация. Клинични стадии. Изследвания. 
Лечение. ХБН – опреление. Етиология. Клиника. Усложнения. Изследвания. Лечение.  

ЛЕКЦИЯ № 8 – 4 часа 

ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ТИРЕОТОКСИКОЗА. МИКСЕДЕМ. АКРОМЕГАЛИЯ. 

МОРБУС АДИСОН. ИЦЕНКО-КЪШИНГ 

Тиреотоксикоза. Класификация на хипертиреоидизма. Клиника. Хормонални 

изследвания. Лечение. Микседем – видове хипотиреоидизъм /вроден, придобит/. 

Клинична картина. Усложнения. Изследвания. Лечение. Акромегалия – определение. 

Клинична картина. Усложнения. Изследвания. Лечение – медикаментозно, оперативно. 

Морбус Адисон – определение. Основни симптоми. Клинични стадии. Изследвания. 

Терапия. Иценко – Къшинг. Клинична картина. Хормонални изследвания. Лечение.  

ЛЕКЦИЯ № 9 – 3 часа 

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ. ПОДАГРА 
Захарен диабет – определение. Класификация на СЗО. Етиопатогенеза на І и ІІ тип диабет. 
Метаболитен /х-синдром/. Рискови фактори. Клинична картина. Усложнения – макро, 
микро ангиопатии. Лабораторни изследвания – КЗП, УЗП. Лечение. Профилактика. 
Подагра – нарушения на пуриновата обмяна. Предразполагащи фактори. Клиника на 
подагрозния пристъп. Стадии на подаграта. Усложнения. Изследвания. Лечение. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 3 часа  

КРЪВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ЖЕЛЯЗОДЕФИЦИТНА АНЕМИЯ. ПЕРНИЦИОЗНА 

АНЕМИЯ. ХЕМОФИЛИЯ 
Желязодефицитна анемия – определение. Етиология. Стадии на железния дефицит. 
Основни симптоми. Лабораторни изследвания. Лечение. Пернициозна анемия – 
етиопатогенеза. Хематологичен, гастроинтестинален, неврологичен синдроми. 
Лабораторни изследвания. Лечение. Хемофилия. Определение за хеморагична диатеза. 
Видове коагулопатии. Клинична картина. Усложнения. Изследвания. Лечение.  

ЛЕКЦИЯ № 11 – 4 часа 

ХРОНИЧНИ ЛЕВКОЗИ. МИЕЛОМ. МОРБУС ХОДЖКИН  
Хронична миелолевкоза – определение. Клинична картина. Лабораторни изследвания. 
Лечение. Хронична лимфолевкоза – определение. Клинична картина. Лабораторни 
изследвания. Лечение. Миелом – определение. Клинична картина. Лабораторни 
изследвания. Лечение. М.Ходжкин – определение. Стадии. Клинична картина. 
Лабораторни изследвания. Лечение.  

ЛЕКЦИЯ № 12 – 3 часа 

БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ. РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ. 

МОРБУС БЕХТЕРЕВ 

Ревматоиден артрит – определение. Клиника. Диагностични критерии на Американската 

асоциация по ревматология. Клинична картина. Лабораторни изследвания. Лечение. 

Морбус Бехтерев – определение. Клинична картина. Лабораторни изследвания. Лечение.  
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У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 

АНАМНЕЗА. ВИДОВЕ. АНАМНЕЗИС МОРБИ 

Анамнеза. Видове. Разясняване на подхода при снемане на анамнеза. Анамнеза на 

сегашното заболяване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 1 час 

АНАМНЕЗА. ВИДОВЕ. АНАМНЕЗИС ВИТЕ 

Анамнеза. Видове. Структуриране на анамнестичната част. Анамнеза на минали и 

хронични заболявания. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 1 час 

АНАМНЕЗА. ВИДОВЕ. АНАМНЕЗИС ФАМИЛИЕ 

Анамнеза. Видове. Фамилна анамнеза. Разясняване на значението на фамилната 

обремененост и връзката с настоящето заболяване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 1 час 

ФИЗИКАЛНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ. ОГЛЕД. ПАЛПАЦИЯ 

Физикални методи на изследване. Въведение, основни представи и понятия. Оглед. 

Палпация. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 1 час 

ФИЗИКАЛНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ. ПЕРКУСИЯ. АУСКУЛТАЦИЯ 

Физикални методи на изследване. Перкусия. Аускултация. Значението им в 

диагностичния процес. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 1 час 

РЕШАВАНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 1 час 

ОЦЕНЯВАНЕ 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Коларски В. (2003). Вътрешни болести за Медицински колеж. 

2. Херолд Г. (2003). Вътрешни болести. 

3. Херолд Г. (2010). Вътрешни болести. 

4. Вътрешни болести, Учебник за Медицинските колежи, 2008 г., под редакцията на 

проф. д-р Д. Димитраков, дмн 

КОНСПЕКТ 

ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ 

1. Болести на дихателната система. Бронхити, пневмонии. 

2. Бронхиална астма. Белодробна туберкулоза. 

3. Заболявания на сърдечно-съдова система. Ревматизъм. Артериална хипертония. 

4. Исхемична болест на сърцето /ИБС/. Инфаркт на миокарда. 

5. Заболявания на храносмилателната система. Гастрити. Язвена болест. 
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6. Заболявания на черен дроб, жлъчка. Хронични хепатити. Чернодробна цироза. 

Жлъчно-каменна болест. 

7. Болести на отделителната система. Пиелонефрити. Нефролитиаза. ОБН. ХБН. 

8. Ендокринни заболявания. Тиреотоксикоза. Микседем. Акромегалия. Морбус 

Адисон. Иценко-Къшинг. 

9. Захарен диабет. Подагра. 

10. Кръвни заболявания. Желязодефицитна анемия. Пернициозна анемия. Хемофилия. 

11. Хронични левкози. Миелом. Морбус Ходжкин. 

12. Болести на опорно-двигателния апарат. Ревматоиден артрит. Морбус Бехтерев. 

 

 

 

 

 

 

ФАРМАКОЛОГИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения V 

Фармакология V 30 26 4 2/1 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекционно изложение, използване на таблици и диаграми, самостоятелна подготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

26 часа лекции, 4 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, мултимедия, илюстративни схеми за механизмите на 

действие на лекарствата. 

Форми на оценяване: 

Текущ контрол с използване на традиционни и съвременни методи на изпитване върху 

ключови раздели на фармакологията. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка от проведените форми на изпитване. 
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Аспекти при формиране на оценката: 

Студентите участват и в изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Преподавател от Медицински колеж – Пловдив. 

АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина фармакология е задължителна в обучението на медицинските 

лаборанти. Програмата е съобразена с изискванията на квалификационната 

характеристика и образователната степен, която придобиват. Застъпени са важни сфери 

от познанието за лекарственото действие и лекарствен ефект, групи лекарства, тяхното 

приложение и странични ефекти. 

В лекционния курс студентите се запознават с основни въпроси на: 

• Общата фармакология – фармакокинетика и фармакодинамика 
• Специалната фармакология – особеностите на отделните лекарствени групи 

свързани с лечение на сърдечно – съдова, дихателна, отделителна, храносмилателна, 
ВНС и ЦНС и др. системи. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Студентите да се запознаят с: 

• основите на общата фармакология  
• фармакокинетичните и фармакодинамичните особености на лекарствата 
• явления при многократно и комбинирано приложение на лекарствата 
• при разглеждането на отделните групи лекарства да усвоят знания за най-често 

използваните техни представители  
• желани и нежелани лекарствени реакции на различните групи лекарства 
• възможните приложения на представители на основни лекарствени групи 

използвани в съвременната терапия 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Студентите да познават: 

• основните закономерности на общата фармакология  
• при разглеждането на отделните групи лекарства да познават особеностите на 

най-често използваните техни представители  
• основните съвременни препарати от различни фармакологични групи 
• някои генерични и търговски названия 
• дози и начини на приложение, индикации и контраиндикации 
• рисковете свързани с използването на лекарствата при променен физиологичен 

фон 
• възможностите за промени в клиниколабораторни показатели предизвикани от 

лекарствени препарати 
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Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2часа 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ФАРМАКОЛОГИЯТА 

1. Понятие за лекарство. Видове наименования на лекарството. 

2. Фармакокинетика. 

3. Пътища на въвеждане на лекарствата. 

4. Трансмембранен транспорт – видове. 

5. Разпределение, биотрансформация и екскреция на лекарствата. 

6. Фармакодинамика. Понятие за лекарствено действие и лекарствен ефект. Видове 

лекарствени ефекти – примери. 

7. Основни механизми на лекарствено действие. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

ФАРМАКОЛОГИЯ НА ЦНС – ОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ. АНАЛГЕТИЦИ АНТИ-

ПИРЕТИЦИ. НПВС 

1. Опиоидни аналгетици – Определение. Обща характеристика. Механизъм на действие. 

Показания и противопоказания. Природни и синтетични опиоидни аналгетици. НЛР, 

лекарствени взаимодействия, препарати. 

2. НПВС – класификация, механизъм на действие, спектър на действие, фармакологични 

ефекти, НЛР, лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

3. Аналгетици антипиретици – класификация, механизъм на действие, спектър на 

действие, фармакологични ефекти, НЛР, лекарствени взаимодействия, препарати. 

Начини на дозиране и приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2часа 

ФАРМАКОЛОГИЯ НА ЦНС. СЪНОТВОРНИ СРЕДСТВА. АНКСИОЛИТИЦИ. 

НЕВРОЛЕПТИЦИ. АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ И АНТИПАРКИНСОНОВИ СРЕДСТВА 

1. Сънотворни средства – определение, класификация, механизъм на действие, спектър на 

действие, НЛР, лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

2. Анксиолитици - определение, класификация, механизъм на действие, спектър на 

действие, НЛР, лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение 

3. Невролептици - определение, класификация, механизъм на действие, спектър на 

действие, фармакологични ефекти, НЛР, лекарствени взаимодействия, препарати. 

Начини на дозиране и приложение 

4. Противогърчови средства - определение, класификация, механизъм на действие, 

спектър на действие, фармакологични ефекти, НЛР, лекарствени взаимодействия, 

препарати. Начини на дозиране и приложение 

5. Антипаркинсонови средства - определение, класификация, механизъм на действие, 

спектър на действие, фармакологични ефекти, НЛР, лекарствени взаимодействия, 

препарати. Начини на дозиране и приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2часа 

СРЕДСТВА ПОВЛИЯВАЩИ ФУНКЦИИТЕ НА ССС. АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ 

СРЕДСТВА - БЕТА БЛОКЕРИ, КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ, ЦЕНТРАЛНИ АДРЕНО-

ЛИТИЦИ, АСЕ-ИНХИБИТОРИ. СЪДОРАЗШИРЯВАЩИ СЕДСТВА. ДИУРЕТИЦИ 

1. Антихипертензивни средства - класификация, фармакокинетика, механизъм на 

действие, нежелани лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, препарати. 

Начини на дозиране и приложение. 
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2. Съдоразширяващи средства - класификация, механизъм на действие, нежелани 

лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и 

приложение. 

3. Диуретици - класификация, фармакокинетика, механизъм на действие, нежелани 

лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и 

приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЦИ. ПРИНЦИПИ НА АНТИБАКТЕРИАЛНАТА ТЕРАПИЯ 

1. Класификация – видове класификации според химическата структура, механизма на 

действие, спектъра на действие 

2. Фармакоинетични особености на отделните групи 

3. Резистентност – механизми на развитие 

4. Принципи на комбиниране 

5. Принципи на антибиотичното лечение 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2часа 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЦИ. БАКТЕРИЦИДНИ АНТИБИОТИЦИ. БЕТАЛАКТАМНИ 

АБ, АМИНОГЛЮКОЗИДИ, РИФАМИЦИН, ХИНОЛОНИ, ГЛИКОПЕПТИДИ 

1. Беталактамни антибиотици. Пеницилини - класификация, механизъм на действие, 

спектър на действие, НЛР, лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на 

дозиране и приложение. Цефалоспорини - класификация, механизъм на действие, 

спектър на действие, НЛР, лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на 

дозирани и приложение. 

2. Рифамицини - класификация, механизъм на действие, спектър на действие, НЛР, 

лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

3. Аминоглюкозиди - класификация, механизъм на действие, спектър на действие, 

НЛР, лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

4. Хинолони - класификация, механизъм на действие, спектър на действие, НЛР, 

лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЦИ. БАКТЕРИОСТАТИЧНИ АНТИБИОТИЦИ. ТЕТРАЦИК-

ЛИНИ, МАКРОЛИДИ, ХЛОРАМФЕНИКОЛ, СУЛФОНАМИДИ 

1. Тетрациклини - класификация, механизъм на действие, спектър на действие, НЛР, 

лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

2. Макролиди - класификация, механизъм на действие, спектър на действие, НЛР, 

лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

3. Хлорамфеникол - класификация, механизъм на действие, спектър на действие, НЛР, 

лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

4. Сулфонамиди - класификация, механизъм на действие, спектър на действие, НЛР, 

лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЦИ. ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗНИ, ПРОТИВОВИРУСНИ, АНТИ-

МИКОТИЧНИ СРЕДСТВА 

1. Противотуберкулозни средства - класификация, механизъм на действие, спектър на 

действие, НЛР, лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 
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2. Противовирусни средства - класификация, механизъм на действие, спектър на действие, 

НЛР, лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

3. Антимикотични средства - класификация, механизъм на действие, спектър на действие, 

НЛР, лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

ХОРМОНОАКТИВНИ СРЕДСТВА. КОРТИКОСТЕРОИДИ. ИНСУЛИН И ОРАЛНИ 

АНТИДИАБЕТИЧНИ СРЕДСТВА 

1. Кортикостероиди – касификация, фармакокинетика, механизъм на действие, 

фармакодинамика, нежелани лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, 

препарати. Начини на дозиране и приложение. 

2. Инсулин – касификация, фармакокинетика, механизъм на действие, 

фармакодинамика, нежелани лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, 

препарати. Начини на дозиране и приложение. 

3. Орални антидиабетични средства – касификация, фармакокинетика, механизъм на 

действие, фармакодинамика, нежелани лекарствени реакции, лекарствени 

взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

СРЕДСТВА ПОВЛИЯВЯЩИ КРЪВОТВОРЕНЕТО И КРЪВОСЪСИРВАНЕТО. 

АНТИАНЕМИЧНИ, АНТИКОАГУЛАНТИ, ФИБРИНОЛИТИЦИ, АНТИФИБРИНО-

ЛИТИЦИ. ТРОМБОЦИТНИ АНТИАГРЕГАНТИ 

1. Средства за лечение на желязодефицитна анемия - класификация, механизъм на 

действие, фармакокинетика, армакодинамика, нежелани лекарствени реакции, 

лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

2. Средства за лечение на мегалобластни анемии - класификация, механизъм на 

действие, фармакокинетика, армакодинамика, нежелани лекарствени реакции, 

лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

3. Коагуланти - класификация, фармакокинетика, механизъм на действие, 

фармакодинамика, нежелани лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, 

препарати. Начини на дозиране и приложение. 

4. Антикоагуланти - класификация, фармакокинетика, механизъм на действие, 

фармакодинамика, нежелани лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, 

препарати. Начини на дозиране и приложение. 

5. Фибринолитици - класификация, фармакокинетика, механизъм на действие, 

фармакодинамика, нежелани лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, 

препарати. Начини на дозиране и приложение. 

6. Антифибринолитици - класификация, фармакокинетика, механизъм на действие, 

фармакодинамика, нежелани лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, 

препарати. Начини на дозиране и приложение. 

7. Тромбоцитни антиагреганти - класификация, фармакокинетика, механизъм на 

действие, фармакодинамика, нежелани лекарствени реакции, лекарствени 

взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

СРЕДСТВА ПОВЛИЯВАЩИ ФУНКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

1. Противокашлични средства при суха кашлица – класификация, фармакокинетика, 

механизъм на действие, фармакодинамика, нежелани лекарствени реакции, 

лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 
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2. Втечняващи бронхиалния секрет и улесняващи отхрачването – класификация, 
фармакокинетика, механизъм на действие, фармакодинамика, нежелани лекарствени 
реакции, лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 
3. Антиастматични средства – класификация, фармакокинетика, механизъм на 
действие, фармакодинамика, нежелани лекарствени реакции, лекарствени 
взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 3 часа 

СРЕДСТВА ПОВЛИЯВАЩИ ФУНКЦИИТЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

1. Антиулкусни средства – класификация, фармакокинетика, механизъм на действие, 
фармакодинамика, нежелани лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, 
препарати. Начини на дозиране и приложение. 
2. Противоповръщащи средства – класификация, фармакокинетика, механизъм на 
действие, фармакодинамика, нежелани лекарствени реакции, лекарствени 
взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 
3. Очистителни средства – класификация, фармакокинетика, механизъм на действие, 
фармакодинамика, нежелани лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, 
препарати. Начини на дозиране и приложение. 
4. Хепатопротектори – класификация, фармакокинетика, механизъм на действие, 
фармакодинамика, нежелани лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, 
препарати. Начини на дозиране и приложение. 
5. Средства повлияващи функциите на жлъчния мехур и жлъчните пътища – класификация, 
фармакокинетика, механизъм на действие, фармакодинамика, нежелани лекарствени 
реакции, лекарствени взаимодействия, препарати. Начини на дозиране и приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 

ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И КЛИНИКОЛАБОРАТОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Групи препарати повлияващи различни клиниколабораторни показатели 

- метилдопа 

- нпвс 

- парацетамол 

- невролептици 

- антибиотици 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЦИ 
1. Семинарно занятие върху химиотерапевтици.  
2. Запознаване на студентите с класификацията на групите АБ 
3. Запознаване с представители на отделните групи АБ  
4. Писмено изпитване с оценяване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

СРЕДСТВА ПОВЛИЯВАЩИ КРЪВОТВОРЕНЕТО И КРЪВОСЪСИРВАНЕТО 
1. Семинарно занятие върху средства повлияващи кръвотворене и кръвосъсирване. 
2. Запознаване с класификацията на средствата повлияващи кръвотворенето и 
кръвосъсирването. 
3. Запознаване с представители на отделните групи препарати. 
4. Писмено изпитване с оценяване. 
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ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Белчева А. и колектив Фармакология и токсикология - учебник за медицински 
колежи, София 2006. 

2. Крушков И., И. Ламбев, С. Крушкова Фармакология и токсикология – учебник за 
медицински колежи, София – 2006. 

Препоръчителна литература: 
3. Бояджиева Н., Ламбев И. Фармакология – учебник за медици, 2010 г. 
4. Крушков И., М. Марков, Т. Трайков Фармакология за медицински лаборанти и 

рентгенови лаборанти, 1998 г. 
5. Белчева А., П. Узунов, Фармакология – учебник за медици и стоматолози, 2002 г. 

КОНСПЕКТ 

ПО ФАРМАКОЛОГИЯ 

1. Определение на химиотерапевтици. Механизъм на действие. Спектър на действие. 
Резистентност – механизми. 

2. Принципи на антибиотичната терапия. Принципи на комбиниране на антибиотици. 
Пеницилини. 

3. Цефалоспорини. Аминоглюкозиди. 
4. Тетрациклини. Линкозамиди. 
5. Макролиди. Хлорамфеникол  
6. Хинолони. Противовирусни средства. 
7. Антимикотични средства. 
8. Противотуберкулозни средства. 
9. Хепарин и нискомолекулни хепарини. 
10. Кумаринови антикоагуланти. Фибринолитици. 
11. Тромбоцитни антиагреганти. 
12. Средства, подтискащи кървенето - Vit K. Инхибитори на фибринолизата. 
13. Плазмени фактори на коагулацията. Хемостатични средства. 
 

 

 

 

 

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V 

Социална медицина 

и промоция на 

здравето 

V 45 30 15  
   

2/1 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 
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Образователно-квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

30 часа лекции, 15 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Дискусии, решаване на практически задачи и казуси, работа в екип. 

Форми на оценяване: 

Тест, писмена работа, анализ и решаване на казуси. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Управление на здравните грижи”. 

АНОТАЦИЯ 

Програмата съдържа основен обем от знания за здраве и болест. Изучава 
закономерностите и новите тенденции на общественото здраве. Запознава обучаемите с 
демографската политика на страната, организация на здравеопазването и видовете 
системи на здравеопазване. 

Промоция на здравето – акцентира върху превенцията и саморегулирането на 
здравното поведение сред населението. Запознава с новите стратегии за мениджмънт в 
здравеопазната дейност. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Целта на дисциплината е студентите да придобият професионални знания за 

нивото на общественото здраве в България и други страни. Да боравят с понятията по 

проблемите на демографията, заболеваемостта и физическото развитие на населението. 

Придобиване на професионални компетенции за промоция на здравето, като 

акцентът е насочен към превенцията. Разкрива основните функции и специфика на 

здравния мениджмънт, начините за управление на човешките ресурси и маркетинг в 

здравеопазването. 

• Запознаване с демографските показатели и показателите за заболеваемост; 

• Проучване здравните потребности на населението; 
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• Проблеми на временната нетрудоспособност и инвалидността 
• Запознаване със здравеопазните системи - държавна, осигурителна и частна; 
• Епидемиологични проучвания, медицинска статистика и тяхното приложение в 

съвременната медицинска практика; 
• Изучаване на организацията на майчиното и детско здравеопазване. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

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

• придобиване на знания и умения в областта на общественото здравеопазване; 
• съвременна трактовка на социалната медицина от позициите на специфичните 

интегративно-методологични функции; 
• изграждане на адекватна здравна политика и управление на здравеопазването 

въз основа на многопосочната функционална подвижност на социалната медицина. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

СОЦИАЛНАТА МЕДИЦИНА КАТО НАУКА 

1. Социалната медицина като наука. 
2. Развитие, определение и предмет на социалната медицина. 
3. Структура и функции на социалната медицина. 
4. Методи на социалната медицина. 
5. Място на социалната медицина сред другите научни дисциплини – немедицински и 
медицински. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

ИНДИВИДУАЛНО, ГРУПОВО И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

1. Индивидуално, групово и обществено здраве. 
2. Здраве и болест. 
3. Определение и измерения на здравето. 
4. Детерминанти на здравето. Социални фактори.  
5. Социално-медицински подход към здравия и болния 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

ДЕМОГРАФИЯ. ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 
1. Обществено здраве. 
2. Демография. Демографските процеси като измерител на общественото здраве. 
3. Демографска политика 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО. ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
1. Обществено здраве. Заболеваемост на населението. 
2. Значение, условия и методи за изучаване на заболеваемостта. 
3. Основни понятия при изучаване на заболеваемостта. 
4. Показатели за физическото развитие на населението 
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ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО. СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

1. Методологични основи на съвременната епидемиология. 

2. Определение и обхват на епидемиологията. 

3. Измерване на здравето и болестта. 

4. Видове епидемиологични проучвания. 

5. Епидемиология на социално-значими заболявания 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВНИ СИСТЕМИ 

1. Същност, приоритети и тенденции в здравната политика на България и другите 

европейски страни. 

2. Тенденции и приоритети на здравната политика в развитите страни. 

3. Типология на здравните системи 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ЗДРАВНА СЛУЖБА. 

1. Здравеопазване. Здравни потребности и дейности. Определение за здравеопазване. 

2.  Фактори, влияещи върху развитието на здравеопазването.  

3. Здравна служба - определение, фактори на развитие и съвременни функции. 

4. Номенклатура на здравните заведения. Ръководни здравни органи 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 

1. Национална здравна стратегия. 

2. Закон за лечебните заведения. 

3. Закон за здравните заведения. 

4. Закон за съсловните организация. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

СЪВРЕМЕННА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПЪРВИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

1. Съвременни концепции на първичната медицинска помощ. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

СТАЦИОНАРНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

1. Стационарно обслужване на населението. Болницата като основно здравно 

заведение. 

2. Функции и задачи. 

3. Болничен стационар – структура, организация на работа. 

4. Фактори и индикации за хоспитализация. 

5. Лечебно-охранителен режим. 

6. Оценка на дейността на болницата 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 3 часа 

СЕМЕЙНО ЗДРАВЕ – МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

1. Семейство и здраве. Основни пътища и механизми на влияние на здравето и 

болестта върху развитието на семейството. 

2. Семейство, болен и здравна служба. 
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3. Майчино и детско здравеопазване. Организация на педиатричната помощ. 

Организация на акушеро - гинекологичната помощ. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ДЕМОГРАФИЯ 

Запознаване на студентите с демографското състояние на българската популация и 

дискусия по темата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТ 

Запознаване на студентите с основните показатели, свързани със заболеваемостта и 

физическото състояние на българската популация и дискусия по темата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО. СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Епидемиология на социално-значимите заболявания и дискусия по темата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 1 час 

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ 

 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ПО ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО 

ЛЕКЦИЯ № 1 - 2 часа 

ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО 

Превантивна медицина, видове профилактика. Промоцията на здравето като процес на 

създаване на възможност на хората чрез саморегулиращо се здравно поведение да 

подобрят собственото си здраве. 

ЛЕКЦИЯ № 2 - 1 час 

ЗДРАВНА КУЛТУРА И ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ 

Мотивация за здравно поведение. Акцент към позитивното здраве чрез регулиране на 

здравното поведение. 

ЛЕКЦИЯ № 3 - 2 часа 

ПРОБЛЕМИ НА МЛАДЕЖТА И ПОДРАСТВАЩИТЕ 

Превенция на рисковото поведение (алкохолизъм, тютюнопушене и лекарствени 

зависимости). Сексуално възпитание. 

ЛЕКЦИЯ № 4 - 2 часа 

ПРОБЛЕМИ НА ГЕРИАТРИЯТА И ГЕРОНТОЛОГИЯТА 

Здравна активност на населението. Създаване на социална политика ориентирана към 

увеличаване на творческото дълголетие. 
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ЛЕКЦИЯ № 5 - 2 часа 

ДОКТРИНАТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ И ИЗКУСТВОТО ЗА 

КОМУНИКАЦИЯ С ПАЦИЕНТИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ 

Вербална и невербална комуникация – развитие на лични умения, знания и 

възможности. 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 2 часа 

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ И МЕДИЦИНСКИ МАРКЕТИНГ 

Изучаване на здравните потребности на населението. От “Здраве за хората” към 

“Здраве чрез хората “. От “Право на здраве“ към “Отговорност за здравето“. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

ПО ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ЗДРАВНА КУЛТУРА И ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ 

Мотивация за здравно поведение. Активно предоставяне на информация за опазване на 

здравето и здравословният стил на живот. Участие на гражданите и пациентите чрез 

споделени права и отговорности. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ПРОБЛЕМИ НА МЛАДЕЖТА И ПОДРАСТВАЩИТЕ 

Превенция на рисковото поведение. Възпитание в отговорност за собственото здраве и 

здравето на околните (семейство, колеги, приятели). 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

ПРОБЛЕМИ НА ГЕРИАТРИЯТА И ГЕРОНТОЛОГИЯТА 

Здравна активност на населението – особености на съвремието. Програми за 

повишаване на физическата активност. Формиране на здравословен начин на живот 

адекватен за възрастта. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

СЕМИНАР 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Борисов В, Водиничаров Ц, Юрукова К, Попова С. Социална медицина. (Учебник 

за Медицински колежи). Изд. Акар ПРИНТ, София 2004 г. 

2. Кръстева Н. Социална медицина и въведение в здравния мениджмънт и управление 

на здравните грижи, 2002 г. 

3. Водиничаров Ц, С. Попова. Социална медицина. София 2009 г. 

4. Димитров И. Социална медицина, избрани лекции, Пловдив, 2002 г. 

5. Грънчарова Г. и съавт., Социална медицина. Плевен 2009 г. 

6. Социална медицина и обществено здраве, под редакцията на доц. Ст. Маркова, 

София, 1996 г. 

7. Закон за здравното осигуряване. ДВ бр. 70/19.06.1998 г. 

8. Закон за лечебните заведения. ДВ бр. 62/9.07.1999 г. 
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КОНСПЕКТ 

ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО 

1. Социалната медицина като наука - предмет, задачи, функции. Историческо 

развитие на науката социална медицина. Основни методи на социалната медицина. 

2. Здраве и болест - съвременни определения. Социални фактори на здравето и 

болестта; класификация. Социално-медицински подход към здравия и болния 

3. Демографските процеси като измерител на общественото здраве. Демографска 

политика. Механично движение на населението 

4. Демографските процеси като измерител на общественото здраве. Естествено 

движение на населението 

5. Обществено здраве. Заболеваемост на населението. Значение, източници и методи 

за изучаване на заболеваемостта. Международна класификация на болестите. 

6. Физическото развитие на населението. Акселерация – медико-социални проблеми  

7. Работоспособност, неработоспособност, инвалидност. Ролята на лекаря като 

експерт. Показатели 

8. Здравеопазване. Определение на здравеопазване. Фактори, влияещи върху 

развитието на здравеопазването. Здравни потребности и дейности  

9. Здравна култура и здравно възпитание на населението 

10. Здравни системи – предимства, недостатъци. Здравната система в България. 

11. Здравна политика. Здравна стратегия 

12. Здравна служба – определение, фактори на развитие и съвременни функции. 

Номенклатура на здравните заведения. Ръководни здравни органи 

13. Съвременни концепции и организация на първичната медицинска помощ. 

14. Стационарно обслужване на населението. Болницата като основно здравно 

заведение. Функции и задачи. Болничен стационар – структура, организация на 

работа. Фактори и индикации за хоспитализация. Оценка на дейността на 

болницата 

15. Спешна и Неотложна медицинска помощ – организация и задачи 

16. Семейство и здраве. Основни пътища и механизми на влияние на здравето и 

болестта върху развитието на семейството. Семейство, болен и здравна служба. 

Значение на фамилната анамнеза. Здравни аспекти на проблемните семейства и 

бракове 

17. Медико-социални проблеми на детството. Детска смъртност. Дефектни и нежелани 

деца. Профилактика на най-често срещаните заболявания в детска възраст. 

Организация на педиатричната помощ 

18. Медико-социални проблеми на жената и майчинството. Социални аспекти на 

абортите и безплодието. Проблеми на неомъжената майка. Организация на 

акушеро-гинекологичната помощ 

19. Същност и основни положения на превантивната медицина. Първична, вторична и 

третична профилактика – роля на социалния медик. 

20. Здравна култура и здравно възпитание. 

21. Социално-хигиенни проблеми на гериатрията и геронтологията, понятие за стар 

човек; пенсионирането и неговото здравно отражение върху личността; здравето на 

старите хора. 

22. Промоция на здравето; стил и качество на живота. 

23. Глобална стратегия на СЗО "Здраве за всички". Европейска стратегия "Здраве за 

Европа". 

24. Здравен мениджмънт и медицински маркетинг. 
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СОЦИОЛОГИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V 

Социология V 15 14 1     1/1 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/ по специалност „Медицински лаборант” и 

професионална квалификация „Медицински лаборант”. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

14 часа лекции, 1 час упражнения. 

Средства за обучение: 

Мултимедиен проектор, мултимедийни презентации, използване на интернет и уеб-

базирани ресурси, семинарни занятия, решаване на казуси, разработване на 

социологични и социометрични инструменти и др. 

Форми на оценяване: 

Текуща оценка, писмен изпит, тест. 

Формиране на оценката: 

Формира се оценка въз основа на текущ контрол и тест. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в обсъждания и практически задания, резултати от писмен изпит, тест. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Здравен мениджмънт, икономика на 

здравеопазването и обща медицина” на ФОЗ, МУ-Пловдив. 



250 

 

АНОТАЦИЯ 

Курсът предлага социологически подход за анализ и разбиране на здравното 

поведение на индивидите, групите потребители на здравни услуги, професионалните 

роли в системата на обществено здравеопазване и функционирането на здравните 

институции и организации. Студентите се подготвят да разбират и анализират 

културните, личностови, институционални и организационни фактори, които влияят 

върху нагласите и поведението на извършителите и потребителите на здравни услуги 

при тяхното взаимодействие с оглед на цялостната ефективност на здравните дейности. 

Особено внимание се отделя на взаимоотношенията пациент-медицински 

професионалисти в процеса на оказване на здравни грижи в контекста на действащите 

технически, организационни, икономически и етични фактори. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Запознаване със същността на основните понятия, теории и концепции в 

общата социология. 

2. Запознаване със съдържанието и същността на медицинската социология, 

здравето и болестта в контекста на социалния модел на здравето, социалните роли 

„медицински професионалист” и „пациент”. 

3. Запознаване със социологическите методи на изследване, видове 

инструментариум (анкетни карти, структурирани и неструктурирани интервюта, карти 

за наблюдение, социометрични карти и др.) и тяхното приложение в здравеопазването. 

4. Изграждане на нагласи и умения за многостранно анализиране на 

разнообразните потребности, функции и роли на различните участници, организации и 

институции свързани със здравните грижи. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва: 

• да разбират същността, структурата и значението на социологическото познание 

и методи за развитието на теорията на медицината и усъвършенстване на нейната 

практика; 

• да имат основни знания и умения за участие в провеждане на различните видове 

социологични проучвания в здравеопазването. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 час 

ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЯТА 

1. Предмет и структура на социологическото познание и наука. 

2. Основни парадигми и традиции в социологическото познание. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

СОЦИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, СОЦИАЛНИ ПРОЦЕСИ, СОЦИАЛНИ ГРУПИ И 

СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ 

1. Възникване на организациите, цели и функции. 

2. Социални процеси: диференциация, стратификация, мобилност, маргинализация. 
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3. Социални неравенства. 

4. Социален статус и социални роли. 

5. Социални групи – видове. 

6. Групови характеристики – цели, роли, норми, санкции и форми на контрол, функции 

на групата. 

7. Модели на групово взаимодействие: кооперация, конкуренция, конфликт, 

асимилация. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

МЕДИЦИНСКА СОЦИОЛОГИЯ 

1. Възникване и обособяване на дисциплината. 

2. Предмет, основни области, функции и равнища. 

3. Основни концепции. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ЗДРАВЕТО И БОЛЕСТТА. СОЦИАЛЕН И 

МЕДИЦИНСКИ МОДЕЛИ НА ЗДРАВЕТО 

1. Същност, историческо развитие на концепциите за здравето и болестта, културни, 

социално-икономически, етнически и полови вариации в разбирането за здравето и 

болестта. 

2. Социален модел на здравето, основни детерминанти. 

3. Системата на обществено здравеопазване. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 1 час 

СОЦИАЛНИТЕ РОЛИ „МЕДИЦИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИСТ” И „ПАЦИЕНТ” 

1. Същност на структурно-фунционалистката концепции на Т. Парсънз  

2. Критика на теорията за ролите на Т. Парсънз 

3. Икономическата перспектива в изследването на отношенията в системата на 

здравеопазване 

4. Произход на неравенствата и конфликтите в здравеопазването 

5. Микро-социологически изследвания на взаимодействието при комуникация 

„медицински професионалист-пациент” 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

МЕТОДОЛОГИЯ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1. Видове изследвания основни характеристики и възможности, организация и 

провеждане, изисквания към инструментариума 

2. Исторически метод 

3. Контент анализ 

4. Стастически анализ 

5. Наблюдение 

6. Социологически допитвания – анкети и интервюта 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 3 часа 

СОЦИОМЕТРИЧНИ МЕТОДИ 

Определение, характеристика, възможности, значение, организация и провеждане, 

изисквания към инструментариума. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 

МЕТОДИ НА СОЦИЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Запознаване на студентите с основните методи на социологическите изследвания 

(анализ на документи, наблюдение, анкети, интервюта). 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 1 час 

СОЦИОМЕТРИЧНИ МЕТОДИ 

Запознаване на студентите с технологията и инструментариума за социометрични 

изследвания. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Бъргър, П. Покана за социология. Изд. ЛИК, 1999. 

2. Гидънс, Антъни. Социология. Изд. СУ, 2004. 

3. Фотев, Г. История на социологията. Т.1 и т.2, С., 1993 (2002). 

4. Генова, Ж. Въведение в социологията, П, 1999. 

5. Черкезова, Л., Д. Кръшков, А. Арсениев. Социологията в общественото здравеопазване. 

В: Ново обществено здравеопазване. Под ред. на В. Борисов, Зл. Глутникова и Ц. 

Воденичаров. Акваграфикс ООД, София, 1998, т. I.. 207-235.  

6. Черкезова, Л. Социология на медицината. В.Т., 1994. 

КОНСПЕКТ 

ПО СОЦИОЛОГИЯ 

1. Социология – определение, предмет, методи, основни страни и области. 

2. Медицинска социология – определение, предмет, основни функции и равнища. 

3. Социологически концепции за здравето и болестта, социален модел на здравето. 

4. Методология на социологическите изследвания – анкетен метод. 

5. Методология на социологическите изследвания – наблюдение. 

6. Методология на социологическите изследвания – анализ на документи. 

7. Социометрични методи на изследвания – определение, характеристики, 

възможности и приложение. 

8. Връзки, отношения и взаимодействие „медицински професионалист-пациент” – 

социологически концепции. 
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ДЕТСКИ БОЛЕСТИ И НЕОНАТОЛОГИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V 

Детски болести и 

неонатология 
V 30 25 5  

 
 

 
1/0.2 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителен. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър /пети семестър/. 

Хорариум: 

25 часа лекции, 5 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Лекционно изложение; практически упражнения; мултимедия; самостоятелна подготовка. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тестове. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, решаване на тестове. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от Катедра педиатрия и медицинска генетика. 

АНОТАЦИЯ 

Детският организъм не е умалено копие на възрастния и в отделните периоди на 

растеж и развитие са налице специфични анатомо-физиологични особености. Те 

намират своето отражение в преобладаващата патология според възрастта, както и при 

провеждането и интерпретацията на лабораторните изследвания. Съдържанието на 

учебната програма е съобразена с изискванията за подготовка на медицинския 

лаборант. 
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Да познават особеностите на отделните възрастови периоди при децата; 

2. Да владеят критериите за оценка на растежа и развитието при децата, както и 

принципите на рационалното хранене; 

3. Да познават специфични за детската възраст заболявания и възрастово-

специфичните отклонения в лабораторните изследвания. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Теоретични знания на студентите: 

• да познават особеностите на отделните възрастови периоди при децата,  

• да са запознати със специфични за детската възраст заболявания, 

• да познават възрастово-специфичните отклонения в лабораторните изследвания. 

Практически умения на студентите: 

• да могат да оценят растежа, развитието и храненето при децата. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

ПЕРИОДИ НА ДЕТСТВОТО – ВЪТРЕУТРОБЕН ПЕРИОД. ПЕРИОД НА НОВОРОДЕ-

НОТО ДЕТЕ, КЪРМАЧЕСКИ ПЕРИОД 

1. Принципи на разделяне на периоди. 

2. Вътреутробно развитие. Генетична консултация. Пренатална диагностика. 

3. Неонатален период. Дефиниции. Морфологични и физиологични белези на 

новороденото. 

4. Неонатален скрининг. 

5. Характерна патология в неонаталния период. 

6. Кърмачески период. Грижи за детето в кърмачески период. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 1 час 

РАННО ДЕТСТВО ОТ 1-3 ГОДИНИ. ОСНОВНИ БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА 

ДЕТСКИЯ ОРГАНИЗЪМ 

1. Ранно детство – характеристика и водещи заболявания. 

2. Предучилищна възраст – характеристика и водещи заболявания. 

3. Ранна училищна възраст – характеристика и водещи заболявания. 

4. Юношеска възраст – характеристика и водещи заболявания. 

5. Основни биологични особености на детския организъм. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 1 час 

НЕРВНО – ПСИХИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КЪРМАЧЕТО И МАЛКОТО ДЕТЕ ОТ 1-3 

ГОДИНИ 

1. Фактори и условия за нормално НПР. 

2. Показатели за НПР. 

3. Нормално НПР на кърмачето. 

4. НПР на детето между 1 и 3-годишна възраст. 
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ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО. АКЦЕЛЕРАЦИЯ. ПУБЕРТЕТ 

1. Фактори и условия за нормално физическо развитие. 

2. Показатели за физическо развитие. 

3. Показатели за растеж. 

4. Пубертет – дефиниция, ред на възникване на проявите, хормонална регулация. 

5. Патология на пубертетното развитие. 

6. Акцелерация – прояви, фактори, децелерация. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

ПРОФИЛАКТИКА – ЗНАЧЕНИЕ, ВИДОВЕ. ЗАКАЛЯВАНЕ. ДЕТСКА КОНСУЛТАЦИЯ 

1. Дефиниция и видове профилактика. 

2. Активна имунизация. Имунизационен календар. 

3. Закаляване – принципи, процедури, време на прилагане. 

4. Детска консултация – задачи, методи на дейност. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

ЕСТЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ. СМЕСЕНО И ИЗКУСТВЕНО ХРАНЕНЕ. МЛЕЧНИ СМЕСИ. 

АДАПТИРАНИ МЛЕКА. ПРИГОТВЯНЕ НА КЪРМАЧЕСКИ ХРАНИ. ХРАНЕНЕ НА 

ДЕЦАТА ОТ 1 ДО 3 ГОДИНИ 

1. Физиология на лактацията. 

2. Предимства на майчината кърма. 

3. Противопоказания за кърмене. 

4. Практическо провеждане на кърменето. 

5. Смесено хранене, хранене на близнаци. 

6. Изкуствено хранене – принципи, технологична обработка на адаптираните млека. 

7. Захранване – принципи, ред на включване на храните. 

8. Хранене на деца от 1 до 3 години. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 1 час 

РАХИТ. ЕТИОПАТОГЕНЕЗА И КЛИНИКА 

1. Обмяна на Витамин Д. 

2. Етиологични фактори за развитие на рахит. 

3. Рискови групи деца. 

4. Патогенеза на рахита. 

5. Клинична картина на рахита – симптоми на остеомалация и остеоидна хиперплазия. 

6. Лабораторно потвърждение. 

7. Профилактика и лечение на рахита. 

8. Усложнения на рахита – предотвратяване и поведение. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПЕДИАТРИЯТА - НАЧИНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА 

МАТЕРИАЛ, СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, ФИЗИОЛОГИЧНИ 

ОСОБЕНОСТИ 

1. Правила на венепункцията в детската възраст; 

2. Начини за вземане на урина, методи за изследване на седимент, правила при вземане 

на урина за урокултура; 

3. Фактори, повлияващи лабораторните резултати; 

4. Възрастово-специфични лабораторни отклонения при новороденото; 
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5. Физиологичен железен дефицит; 
6. Възрастово-адаптирани норми на хемоглобин, коагулационни фактори, др. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

АФО НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. ОСТРИ КАТАРИ НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ 

ПЪТИЩА. БРОНХИТИ. ПНЕВМОНИИ. ЧУЖДИ ТЕЛА В ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА 
1. АФО на дихателна система 
2. Остри катари на ГДП. 
3. Бронхит и бронхиолит. 
4. Пневмонии – стафилококова, крупозна, пневмоцистова. 
5. Чужди тела в дихателните пътища. Прийоми за спешна помощ. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

АФО НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. ОСТРИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ 

РАЗСТРОЙСТВА. ХИПОТРОФИИ  

1. АФО на храносмилателна система. 
2. Остри храносмилателни разстройства – етиология, ентеритен и колитен синдром, 
диагноза и профилактика. 
3. Хипотрофия – дефиниция, причини, патогенеза, начини на оценка, поведение. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 1 часа 

АНЕМИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 

1. Дефиниции. 
2. Диагностичен подход. 
3. Желязо-дефицитна анемия – диагноза, причини. 
4. Вродени хемолитични анемии – диагноза, причини. 
5. Насочващи морфологични промени. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 

ХЕМОРАГИЧНИ СИНДРОМИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ. ОСТРИ ЛЕВКЕМИИ 

1. Физиология на хемостазата. 
2. Клинико-хематологични групи хеморагични диатези. 
3. Лабораторен минимум за уточняване на хеморагична диатеза. 
4. Идиопатична тромбоцитопения – клиника и диагноза. 
5. Хемофилия – клиника и диагноза. 
6. Класификация на левкемиите в детската възраст. 
7. Лабораторно доказване на левкемия. Определяне на морфологичните, 
флоуцитометрични и генетични характеристики на бластните клетки. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 

ЗАТЛЪСТЯВАНЕ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ. ЗАХАРЕН ДИАБЕТ  

1. Затлъстяване – дефиниция, причини, патогенеза, начини на оценка, поведение. 
2. Диабет – особености в детската възраст, клинични прояви, критерии за поставяне на 
диагнозата и метаболитен контрол, ранни усложнения, фази на детския диабет. 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 1 час 

ГЪРЧОВЕ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ 
1. Дефиниция и клинични прояви. 
2. Конвулсивни и неконвулсивни прояви. 
3. Причини – метаболитни отклонения, принцип на ЕЕГ. 
4. Поведение при гърч. 
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ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 

ОТРАВЯНИЯ И ЗЛОПОЛУКИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ 

1. Епидемиология на отравянията 

2. Клинични прояви на интоксикациите 

3. Поведение при отравяне 

4. Профилактика на отравянията 

5. Синдром на малтретираното дете 

6. Асфиксия, изгаряне 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКОТО И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КЪРМАЧЕ 

И ДЕТЕ 1-3 ГОДИНИ 

1. Начини за измерване на параметрите за физическо развитие. 

2. Съставяне на меню за хранене на кърмаче и дете 1-3 години. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 1час 

ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА 

1. Симптоми, насочващи към инфекция на дихателни пътища. 

2. Диагностични изследвания при децата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 1 час 

ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА 

1. Практическа оценка на хипотрофия и затлъстяване. 

2. Съставяне на меню за хипотрофично дете. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 1 час 

КРЪВОТВОРНА СИСТЕМА 

1. Нормални стойности на хематологичните показатели в различни периоди на 

детската възраст. 

2. Лабораторна оценка при дете с анемия. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Детски болести за медицински сестри и акушерки, проф. Хр. Михов, 1991, 1994 г. 

2. Диагностично терапевтични манипулации в педиатрията, проф. Хр. Михов. 

3. Детски болести за Медицинските колежи под редакцията на проф. Мумджиев – 

2000 г. 

КОНСПЕКТ 

ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ И НЕОНАТОЛОГИЯ 

1. Основни биологични особености на детския организъм. 

2. Периоди на детството – ембрионално и фетално развитие, неонатален период, 

кърмачески период. 

3. Възрастови периоди и специфични особености след едногодишна възраст. 
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4. Физическо развитие на детето. Акцелерация. 

5. Пубертетно развитие - показатели и болестни отклонения. 

6. Нервно – психическо развитие. 

7. Профилактика – значение, видове. Детска консултация. 

8. Закаляване. 

9. Естествено хранене. 

10. Смесено и изкуствено хранене. 

11. Хранене на децата от 1 до 3 години. 

12. Рахит. 

13. АФО на дихателната система. 

14. Остри катари на горните дихателни пътища. 

15. Бронхити. Чужди тела в дихателните пътища. 

16. Пневмонии. 

17. АФО на храносмилателната система. 

18. Остри храносмилателни разстройства. 

19. Хипотрофии. 

20. АФО на кръвотворната система. 

21. Анемии в детска възраст. 

22. Хеморагични синдроми в детската възраст. 

23. Остри левкемии в детската възраст. 

24. Затлъстяване в детската възраст. 

25. Захарен диабет. 

26. Гърчове в детската възраст. 

27. Отравяния и злополуки в детската възраст. 

 

 

 

 

 

 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения ІІІ ІV V 

Инфекциозни 

болести и 

епидемиология 

V 30 25 5   1/1 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно - квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 
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Форми на обучение: 

Лекции и упражнения. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

25 часа лекции, 5 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, дискусии, тест, решаване на практически задачи, 

демонстрация на апарати за дезинфекция и стерилизация и средства за 

имунопрофилактика и за дезинсекция и дератизация. Демонстрация на албуми и 

филми. Самостоятелна подготовка. 

Форми на оценяване: 

Писмен изпит. 

Формиране на оценката: 

Формира се въз основа на успеха от писмения изпит. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Активно участие в учебния процес (лекции, практически упражнения и провежданите 

по време на тях дискусии). 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Инфекциозни болести и паразитология”. 

Хабилитиран преподавател по епидемиология от катедра „Епидемиология и медицина 

на бедствените ситуации”. 

АНОТАЦИЯ 

Изясняване на основните понятия в инфектологията. Най-често срещани 

симптоми и синдроми; етиологична, патогенетична и клинична характеристика на 

инфекциозните болести. Клинико-епидемиологични, лабораторни, микробиологични, 

вирусологични и серологични методи на диагностика. Практически подход към 

лечението на инфекциозните болести. 

Епидемиологията на инфекциозните болести като общомедицинска наука. 

Методология и методи на епидемиологията на инфекциозните болести. Източник на 

инфекция и механизъм на предаване. Деконтаминация, дезинфекция и стерилизация. 

Имунопрофилактика. Епидемиологична характеристика, превенция, надзор и контрол 

на инфекциозните болести. Епидемиология, превенция и контрол на вътреболничните 

инфекции. 
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Овладяване на теоретични знания за причините за възникване, развитие и 

прекратяване на епидемичния процес при някои значими инфекциозни заболявания; 

теоретични знания за движещите сили на епидемичния процес - източник на инфекция, 

механизми и фактори на предаване на инфекциозните болести; възприемчивост на 

населението и имунитет; социални и природни фактори; теоретични знания и 

практически умения за прилаганите ефикасни средства и методи за контрол на 

инфекциозните заболявания, както и ефективни профилактични средства за 

ограничаване. 

Придобиване на съвременни теоретични познания за инфекциозните болести, 

причинителите им, кратка патогенеза, клинична картина, диагноза, мястото на 

медицинските специалисти в диагностично-лечебния процес. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Теоретични знания – овладяване и обсъждане на: 

• Епидемиологията като наука за епидемичния процес, общи закономерности за 

възникване и разпространение на инфекциозните заболявания в човешкото общество - 

причини, условия, механизми на развитие, особености на епидемичния процес при 

отделните инфекциозни заболявания. 

• Система за противоепидемични мерки; препарати, използвани за профилактика 

на инфекциозните заболявания (ваксини, серуми, химични средства за дезинфекция, 

дезинсекция, родентициди и др.) технически средства и методи (сух стерилизатор, 

автоклав, дезинфекционна камера). 

Практически умения: 

• Да снеме епидемиологична анамнеза при различните инфекциозни заболявания. 

• Да изготвя план за дезинфекции. 

След приключване на обучението студентите трябва да придобият следните 

знания и умения: 

• Да могат да се ориентират за основните групи инфекциозни заболявания: 

въздушно-капкови инфекции, хепатити, трансмисивни болести и пр. 

• Да познават индикациите за хоспитализация – епидемиологични и клинични. 

• Да могат да извършват всички необходими манипулации и под лекарски контрол 

да осъществяват диагностична и терапевтична дейност, според добрата медицинска 

практика. 

• Да осъществяват професионално наблюдение на инфекциозно болен, прилагайки 

медицински и етични умения. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 

 

ЛЕКЦИЯ № 1 - 2 часа 

ИНФЕКЦИЯ. ИНФЕКЦИОЗНА БОЛЕСТ. ФАЗИ НА ПРОТИЧАНЕ. ОСНОВНИ 

СИМПТОМИ И СИНДРОМИ. ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ 

1. Инфекция. Инфекциозна болест – специфични характеристики, периоди в протичането. 

Симптоми и синдроми. Клинични форми. 
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2. Вирусни хепатити. Клинико-лабораторна характеристика. Диагноза, терапевтично 

поведение, ОЧН. 

3. Специфични задължения на медицинския специалист при болни от ВХ. 

ЛЕКЦИЯ № 2 - 2 часа 

НЕВРОИНФЕКЦИИ. МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ. МЕНИНГОКОКОВА БОЛЕСТ. 

ПОЛИОМИЕЛИТ. КОКСАКИ И ЕСНО ИНФЕКЦИИ 

1. Невроинфекции - класификация. Менингит, енцефалит, миелит. Засягане на мозъчните 

обвивки и енцефалона. Менингококова болест. Етиология, патогенеза, епидемиология. 

Клинични форми. Диагноза, терапия и профилактика. 

2. Полиомиелит. Клинични форми на полиомиелит. Лечение и профилактика. 

3. Клинично протичане и форми на ентеровирусните инфекции. Диагноза и лечение на 

вирусните менингоенцефалити. 

ЛЕКЦИЯ № 3 - 2 часа 

СПИН. ТЕСТ ВЪРХУ ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ И НЕВРОИНФЕКЦИИ 

1. СПИН – проблемът по света и у нас. Рисково поведение. Механизъм на заразяване. 

Клинична характеристика, профилактика и лечение. Профилактика на медицинския 

персонал, постекспозиционна профилактика. 

2. Тест върху „Вирусни хепатити и невроинфекции”. 

ЛЕКЦИЯ № 4 - 2 часа 

ГРИП И OPЗ. ЕПИДЕМИЧЕН ПАРОТИТ. КОКЛЮШ. МОРБИЛИ, РУБЕОЛА, ВАРИЦЕЛА 

1. Грип – причинител, изменчивост на вируса, пандемии. Клинично протичане, лечение 

и профилактика. 

2. Етиология, кратка патогенеза и съвременно протичане на епидемичния паротит. 

Коклюш, клинична характеристика и терапевтично поведение. 

3. Дифтерия. Клинична картина. Клинични форми. Терапии. Серотерапия. Инфекциозна 

мононуклеоза – съвременна диагноза на ЕБ-вирус. Усложнения. 

ЛЕКЦИЯ № 5 - 2 часа 

ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ С ДИАРИЕН СИНДРОМ. САЛМОНЕЛОЗИ, ШИГЕЛОЗИ. 

ВИРУСНИ ГАСТРОЕНТЕРИТИ 

1. ЧИДС – етиология и патогенетични механизми. 

2. Основни клинични характеристики на салмонелоза, шигелоза, колиентерити, холера. 

3. Диагностика на ЧИДС. 

4. Принципи на лечение на чревните инфекции. Водно-солева реанимация. 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 2 часа 

СКАРЛАТИНА, ДИФТЕРИЯ, ИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА. ЛЕПТОСПИ-

РОЗИ 

1. Инфекциозни болести с макуло-папулозен обрив. Морбили. Рубеола. Клинично 

протичане, усложнения. Тератогенен ефект на рубеолния вирус. 

2. Скарлатина – протичане и съвременна терапия. 

3. Везикулозен обрив – Варицела - протичане, клиника, клинични форми, усложнения. 

Терапия и профилактика. 

4. Лептоспироза, болест на Вайл-Василев. Доброкачествени лептоспирози. 
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ЛЕКЦИЯ № 7 - 2 часа 

1. Обща характеристика на хеморагичните трески. ККХТ. Етиология, епидемиология, 

нозокомиален потенциал, ендемични зони, патогенеза, клиника, диагноза, лечение, 

профилактика. ХТБС. 

2. Марсилска треска - клинико-епидемиологични особености. Диагноза. Терапия. 

3. Лаймска болест. Етиология, епидемиология, клиника, естествен ход. Етиологична 

диагноза. Лечение на еритема мигранс и генерализираните форми. 

ЛЕКЦИЯ № 8 - 1 час 

1. Покривни инфекции. Антракс – причинител, патогенеза, клиника и лечение. 

Биологично оръжие. 

2. Тетанус – протичане, имунотерапия, профилактика. 

3. Бяс, значимост за страната. Клинична характеристика, поведение при съмнение. 

4. Еризипел – етиология, клиника и лечение. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ПО ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

ЛЕКЦИЯ №1 - 2 часа 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА КАТО ОБЩОМЕДИЦИНСКА НАУКА - ДЕФИНИЦИИ, 

СЪЩНОСТ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ЗНАЧЕНИЕ 

Предмет, теория и методи на епидемиологията на инфекциозните болести и на 

епидемиологията на неинфекциозните масови болести. Теория на епидемичния процес: 

източник на инфекция, механизми и фактори на предаване, възприемчивост на 

населението, социални и природни фактори, форми на епидемичния процес. 

ЛЕКЦИЯ № 2 - 2 часа 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ. 

МЕРКИ СПРЯМО ИЗТОЧНИКА НА ИНФЕКЦИЯ, КОНТАКТНИТЕ И ВЪНШНАТА 

СРЕДА 

Определение на епидемиологичен надзор и контрол на инфекциозните болести. Общи 

санитарно-хигиенни мерки за контрол на инфекциозните болести, хигиена на хранене, 

хигиена на трудовата среда, хигиена на бита, на училищната среда и др. Основни 

противоепидемични мерки по отношение на източника на инфекция, на механизма на 

предаване и на възприемчивото население. 

ЛЕКЦИЯ № 3 - 2 часа 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА 

ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ В, С, Д 

Характеристика на: етиологията, на източниците на инфекция, на механизма на предаване, 

възприемчивостта на населението, имунитета след боледуване, разпространение, 

възрастова структура, леталитет, рискови групи. Противоепидемични мерки и ваксинопро-

филактика. 

ЛЕКЦИЯ № 4 - 2 часа 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА 

ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ А, Е И НА НЯКОИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ 

Характеристика на: етиологията, на източниците на инфекция, на механизма на предаване, 

възприемчивостта на населението, имунитета след боледуване, разпространение, 
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сезонност, възрастова структура, леталитет, рискови групи. Противоепидемични мерки и 

ваксинопрофилактика. 

ЛЕКЦИЯ № 5 - 2 часа 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХИВ/СПИН 

Характеристика на: етиологията, на източниците на инфекция, на механизма на предаване, 

възприемчивостта на населението, имунитета след боледуване, разпространение, 

възрастова структура, леталитет, рискови групи. Надзор и контрол. 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 2 часа 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ 

Вътреболнични инфекции – дефиниции, етиология, класификация, видове, индикаторни 

вътреболнични инфекции, превенция, надзор и контрол. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 - 1 час 

ДЕКОНТАМИНАЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

Цел, задачи и значение на физичната и химичната дезинфекция в епидемиологичния 

контрол на инфекциозните заболявания. Методи за химична дезинфекция. Фактори 

влияещи върху качеството на дезинфекция. Изисквания към химичните дезинфектанти. 

Характеристика, предимства недостатъци, начини и място на приложение на 

дезинфектантите по групи: халогени, феноли и производни, алдехиди, окислители, 

бигванидини, алкохоли и други. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 - 2 часа 

ИМУНОПРОФИЛАКТИКА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ВАКСИНИ 

Епидемиологично значение на имунопрофилактиката в контрола на инфекциозните 

заболявания. Имунитет - определение, видове от епидемиологичен аспект. Видове 

биопродукти - характеристика и приложение. Имунизационен календар - видове 

имунизации, схеми на провеждане (възраст, дози, начин на въвеждане в 

макроорганизма). Препоръчителни ваксинации – видове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 - 1 час 

НЕВРОИНФЕКЦИИ 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 - 1 час 

ЧИДС 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Епидемиология на инфекциозните заболявания. Учебник за студенти по медицина 
и специализиращи лекари. Под редакцията на проф. Н. Рибарова. София, 2011. 
Издателство”Симелпрес”. 

2. Ръководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните 
болести, Мед. издателство “Райков” Пловдив, 2011 г., под редакцията на Й. Стоилова. 

3. Учебник по инфекциозни болести. М. Радев, М. Коен, Ив. Диков. МФ 1980. 
4. Инфекциозни болести. С. Йочев, Н. Попиванова, М. Стойчева, Мед издателство 

„Райков”, 2007г. 
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5. Инфекциозни болести за медицински специалисти, редактор М. Стойчева (под 

печат). 

6. Учебник за стоматолози под редакцията на Н. Попиванова 2002 г. 

7. Х. Бояджиян, Инфекциозни болести – изд. Медицина и физкултура 2009 г. 

КОНСПЕКТ 

ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

1. Предмет, теория и методи на епидемиологията на инфекциозните болести и на 

епидемиологията на не инфекциозните масови болести. 

2. Теория на епидемичния процес – източник на инфекция, механизми и фактори на 

предаване, възприемчивост на населението, социални и природни фактори, форми 

на епидемичния процес. 

3. Епидемиологичен надзор и контрол на инфекциозните болести. 

4. Мерки спрямо източника на инфекция, контактните и външната среда. 

5. Деконтаминация, дезинфекция и стерилизация. 

6. Имунопрофилактика – задължителни и препоръчителни ваксини. 

7. Епидемиологична характеристика, превенция и контрол на вирусни хепатити А, Е. 

8. Епидемиологична характеристика, превенция и контрол на вирусни хепатити В, С, Д. 

9. Епидемиологична характеристика, превенция и контрол на ХИВ/СПИН. 

10. Епидемиология, превенция и контрол на вътреболничните инфекции в рискови 

отделения. 

 

 

 

 

 

КЛИНИЧНА ПРАКТИКА 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Клинична 

практика 
ІІ,ІV,V,VІ 1740 - 1740 -/90 -/180 -/270 -/300 -/300 -/600 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Упражнение. 
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Продължителност на обучение: 

Шест семестъра. 

Хорариум: 

1740 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Самостоятелна подготовка, дискусия, семинарни занятия, демонстрация, самостоятелно 

изпълнение на практически задачи, решаване на ситуационни задачи, ролеви игри. 

Форми на оценяване: 

Изпълнение на лабораторен анализ по алгоритъм, устно изпитване, тестово изпитване, 

изготвяне и защита на курсов проект. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка за ІІ, ІV, V и VІ семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Ниво на усвоени теоретични знания и практически умения, комуникативни качества и 

етично професионално поведение, самостоятелно изпълнение на практически задачи, 

участие в дискусии, решаване на тестове, защита на курсов проект. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Преподавател от специалност “Медицински лаборант”. 

АНОТАЦИЯ 

Клиничната практика е основна форма на обучение в медицинските колежи. 

Реализирането й: 

• спомага за разширяване, задълбочаване и затвърждаване на придобитите знания 

от теоретичната подготовка и учебно-практическите упражнения; 

• осигурява условия за формиране на професионални умения и навици;  

• съдейства за формирането на професионално-значими личностни качества като 

умения за работа в екип, дисциплинираност и отговорност към учебния и професионален 

труд, готовност за непрекъснат самоконтрол и самооценка;  

• създава условия за усвояване и прилагане на практика принципите и правилата 

на медицинската етика при работа с пациенти. 

Подпомагайки процеса на адаптиране към условията на професионалната среда, 

клиничното обучение се явява важна и съществена предпоставка за бъдещата успешна 

реализация на студента медицински лаборант. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Запознава студентите с правилника за вътрешния ред и организацията на дейността 

в съответната по вид лаборатория. 

2. Запознава студентите и създава условия за усвояване и прилагане на правилата за 

охрана и безопасност на труда. 



266 

 

3. Запознава студентите и осигурява условия за самостоятелно усвояване на техниката 

на извършване на различните по вид лабораторни анализи (необходим биологичен 

материал, алгоритъм на изпълнение, необходима лабораторна апаратура) в клинична, 

микробиологична, паразитологична, цитологична, хистологична и други специализирани 

лаборатории в системата на медицинските заведения към МЗ и други 

медикобиологични институции. 

4. Запознава и създава условия за възпитаване у студентите на необходимите за 

професията личностни качества: дисциплинираност; отговорност; комуникативност; 

инициативност; професионално мислене. 

5. Формира навици за непрекъснато учене. 

6. Осигурява условия за усвояване и прилагане на подходи за етично професионално 

поведение на медицинския лаборант. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да придобият следните 

познания и умения: 

Теоретични: 

• да познават и спазват всички правила за охрана и безопасност на труда и 

опазване на околната среда; 

• да познават и спазват правилата и изискванията за вземане, обработване и 

съхранение на различните видове биологични материали за анализ в съответната по вид 

лаборатория; 

• да определят правилно технологичната последователност на дейностите при 

извършване на различните по вид лабораторни анализи; 

• да оценяват необходимостта от използване на подходяща техника за съответния 

анализ; 

• да познават предназначението и режима на работа на различната по вид 

апаратура в съответната лаборатория; 

• да интерпретират правилно получените резултати от лабораторните анализи; 

• да прилагат различни психологически подходи в работата си с пациенти. 

 

Практически: 

• ефективно да планират, организират и провеждат дейността си на работното 

място; 

• стриктно да прилагат изискванията за безопасни условия на труд; 

• самостоятелно да вземат и обработват различните биологични материали за 

анализ в съответната по вид лаборатория, строго съблюдавайки технологичните 

правила и изисквания; 

• да изпълняват прецизно методиките за извършване на различните видове 

лабораторни анализи; 

• самостоятелно да микроскопират; 

• да работят самостоятелно с всяка налична лабораторна апаратура, като стриктно 

спазват режима й на работа; 

• да извършват точна идентификация, регистриране и архивиране на 

лабораторните резултати; 

• да спазват установените трудова дисциплина и етични правила на поведение на 

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

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 6 часа 

СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

1. Устройство, технологично оборудване и информационно осигуряване в клинична 

лаборатория. 

2. Планиране и организиране на лабораторната дейност. 

3. Връзки и взаимоотношения с други клинични и параклинични звена на здравното 

заведение. 

4. Обезопасяване на труда в клиничните лаборатории: запознаване с различните видове 

вредности (биологични, химични, механични и др.) и правилата за безопасност. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 6 часа 

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ 

1. Мениджмънт на клинично-лабораторната дейност. 

2. Работа в екип. Подходи за ефективна екипна дейност. 

3. Права на пациента. Информирано съгласие. Поведение и отношение към пациентите 

и техните близки. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 6 часа 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА НА УРИНАТА. ЕКСПРЕСНИ ТЕСТОВЕ 

1. Изследване на общите свойства на урина: количество, мирис, цвят, осмоларитет, 

специфично тегло и рН. Нормални показания и патологични отклонения. 

2. Изисквания към материала за изследване. 

3. Експресни тестове: видове, правила за съхранение и работа с тях. 

4. Определяне на специфично тегло и рН с експресни тестове: принцип, работа по 

алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 

5. Определяне на специфично тегло с ареометър: източници на грешки, работа по 

алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 6 часа 

КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕЛТЪК В УРИНА 

1. Изисквания към биологичния материал за качествено и количествено изследване на 
белтък в урина. 
2. Референтни стойности и патологични отклонения. 
3. Експресни тестове: принцип на теста, източници на грешки, интерференти, работа 
по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 
4. Проба със сулфосалицилова киселина: принцип, източници на грешки, работа по 
алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 
5. Методи за количествено определяне: биуретов, нефелометричен, турбидиметричен: 
принцип, работа по алгоритъм, фотометрично отчитане и интерпретация на резултата. 
6. Правила за работа със спектрофотометър. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 6 часа 

КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАХАР В УРИНА 

1. Изисквания към биологичния материал за качествено и количествено изследване на 

глюкоза в урина. 

2. Референтни стойности и патологични отклонения. 

3. Експресни тестове: принцип на теста, източници на грешки, интерференти, работа 

по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 
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4. Методи за количествено определяне: ензимни (ГОД - ПОД): принцип, работа по 
алгоритъм, фотометрично отчитане и интерпретация на резултата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 6 часа 

КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КЕТОННИ ТЕЛА И НИТРИТИ В 

УРИНА 

1. Изисквания към биологичния материал за изследване. 
2. Референтни стойности и патологични отклонения. 
3. Експресни тестове за доказване на кетонни тела: принцип на теста, източници на 
грешки, интерференти, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 
4. Експресни тестове за доказване на нитрити: принцип на теста, източници на грешки, 
интерференти, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 6 часа 

КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ В УРИНА 

1. Изисквания към биологичния материал за изследване. 
2. Референтни стойности и патологични отклонения. 
3. Експресни тестове: принцип на теста, източници на грешки, интерференти, работа 
по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 
4. Микроскопско доказване на кръв в урина: работа по алгоритъм, отчитане и 
интерпретация на резултата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 6 часа 

КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖЛЪЧНИ ПИГМЕНТИ В УРИНА 

1. Изисквания към биологичния материал за изследване. 
2. Референтни стойности и патологични отклонения. 
3. Експресни тестове за доказване на билирубин и уробилиноген: принцип на теста, 
източници на грешки, интерференти, работа по алгоритъм. 
4. Методи за определяне на билирубин в урина (проба на Трусо): принцип, източници 
на грешки, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 
5. Методи за определяне на уробилиноген в урина (проба на Ной-Бауер): принцип, 
източници на грешки, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 6 часа 

СЕДИМЕНТ НА УРИНАТА – ОРИЕНТИРОВЪЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

1. Изисквания към биологичния материал за изследване. 
2. Елементи на уринен седимент. 
3. Референтни стойности и патологични отклонения. 
4. Правила за работа с мискроскоп. 
5. Правила за работа с центрофуга. 
6. Микроскопиране на уринен седимент: работа по алгоритъм, отчитане и 
интерпретация на резултатите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 6 часа 

СЕДИМЕНТ НА УРИНАТА – КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
1. Правила и изисквания за осигуряване на биологичния материал. 
2. Камерно броене: същност, видове броителни камери, подготовка на броителна 
камера, правила при камерно броене. 
3. Седимент по Уеб: изисквания към биологичния материал за изследване, референтни 
стойности и патологични отклонения, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация 
на резултатите. 
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4. Седимент по Амбурже: изисквания към биологичния материал за изследване, 

референтни стойности и патологични отклонения, работа по алгоритъм, отчитане и 

интерпретация на резултатите. 

5. Седимент по Адис: изисквания към биологичния материал за изследване, 

референтни стойности и патологични отклонения, работа по алгоритъм, отчитане и 

интерпретация на резултатите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 6 часа 

СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В МИКРОБИОЛОГИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ 

1. Устройство, технологично оборудване и информационно осигуряване в 

микробиологична лаборатория. 

2. Планиране и организиране на лабораторната дейност. 

3. Връзки и взаимоотношения с други клинични и параклинични здравни звена. 

4. Обезопасяване на труда в микробиологичните лаборатории: запознаване с 

различните видове вредности (биологични, химични, механични и др.) и правилата за 

безопасност. 

5. Правила за работа в микробиологична лаборатория. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 6 часа 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

1. Дезинфекция. Дезинфектанти. 

2. Стерилизация: видове, стерилизационна апаратура, правила за работа с нея. 

3. Подготовка на различни видове материали за стерилизация (лабораторна стъклария, 

инструментариум, хранителни среди, разтвори и др.): правила, работа по алгоритъм. 

4. Контрол на стерилизация и дезинфекция. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 6 часа 

МОРФОЛОГИЯ И СТРУКТУРА НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ 

1. Нативно наблюдение на микроорганизми: предимства, недостатъци. 

2. Изготвяне на нативен препарат (свеж покривен препарат): работа по алгоритъм, 

микроскопско наблюдение. 

3. Оцветителни методи: видове, приложение, оцветителни разтвори. 

4. Приготвяне на натривка от биологичен материал от течна и твърда хранителна 

среда: работа по алгоритъм. 

5. Изготвяне на препарати, оцветени по Пфайфер и/или Льофлер: източници на 

грешки, работа по алгоритъм, микроскопско наблюдение, интерпретация на резултата. 

6. Изготвяне на препарати, оцветени по Грам, Найсер и/или Цил-Нилсен: източници на 

грешки, работа по алгоритъм, микроскопско наблюдение, интерпретация на резултата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 6 часа 

ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОСЯВКИ ВЪРХУ ХРАНИТЕЛНИ 

СРЕДИ 

1. Хранителни среди: предназначение, видове, изисквания към хранителните среди, 

правила за съхранение. 

2. Приготвяне и разливане на хранителни среди: работа по алгоритъм. 

3. Микробиологични посявки на биологичен материал на течна хранителна среда, 

полегат агар, твърда хранителна среда в петри, посявка на бод: правила, работа по 

алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 6 часа 

ИЗОЛИРАНЕ НА ЧИСТА КУЛТУРА. КУЛТИВИРАНЕ НА МИКРООРГАНИЗМИ 

1. Изолиране на чиста култура: същност. 

2. Изолиране на чиста култура на полегат агар, на сектор кръвен агар или друга 

специална хранителна среда, на Клиглер: работа по алгоритъм. 

3. Методи за аеробно култивиране на микроорганизмите. 

4. Методи за анаеробно култивиране на микроорганизмите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 16 – 12 часа  

ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧНИ И 

ЦИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1. Антикоагуланти: предназначение, видове, принцип на действие. 

2. Затворена система за вземане на капилярна кръв: видове, правила за работа. 

3. Правила и изисквания за вземане на капилярна кръв: подготовка на пациента, 

техника, ролеви игри. 

4. Затворена система за вземане на венозна кръв: видове, правила за работа. 

5. Правила и изисквания за вземане на венозна кръв за хематологични и цитологични 

изследвания: подготовка на пациента, техника, ролеви игри. 

6. Хематологични анализатори: видове, работен режим на апаратурата, алгоритъм на 

работа с хематологичен брояч. 

УПРАЖНЕНИЕ № 17 – 12 часа  

ХЕМОГЛОБИН 

1. Изисквания към биологичния материал за изследване на хемоглобин. 

2. Референтни стойности и патологични отклонения. 

3. Методи за определяне на хемоглобин: вид и принцип на съответния метод. 

4. Хемиглобинцианиден метод за определяне на хемоглобин: принцип, интерференции, 

източници на грешки, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултатите. 

5. Работа с хематологичен брояч. 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 12 часа  

ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ФОРМЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ В КРЪВТА – ЕРИТРОЦИТИ И 

ЛЕВКОЦИТИ  

1. Изисквания към биологичния материал за изследване броя на еритроцити и 

левкоцити в кръвта. 

2. Референтни стойности и патологични отклонения. 

3. Методи за определяне броя на еритроцити и левкоцити: апаратни и камерни. 

4. Камерно изброяване на еритроцити и левкоцити: разреждащи разтвори на Хайем и 

Тюрк и видове разреждания, броителен обем, формули за изчисление, източници на 

грешки, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултатите. 

5. Работа с хематологичен брояч. 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 12 часа  

ХЕМАТОКРИТ. МАТЕМАТИЧЕСКИ ЕРИТРОЦИТНИ ИНДЕКСИ. ОСМОТИЧНА 

РЕЗИСТЕНЦИЯ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ 

1. Изисквания към биологичния материал за изследване на хематокрит. 

2. Референтни стойности и патологични отклонения. 

3. Методи за определяне: директни, индиректни (математически изчисления). 

4. Микрометод за определяне на хематокрит: работа по алгоритъм, отчитане по 
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номограма и интерпретация на резултата, правила за работа с хематокритна 

центрофуга. 

5. Работа с хематологичен брояч. 

6. Математически еритроцитни индекси (MCV, MCH, MCHC): информационно 

съдържание, референтни стойности и отклонения, формули за изчисление. 

7. Изисквания към биологичния материал за изследване на осмотичната резистентност 

на еритроцити. 

8. Референтни стойности и патологични отклонения. 

9. Метод за определяне на осмотичната резистентност на еритроцитите: принцип, 

алгоритъм за приготвяне на падащи хипотонични разтвори, източници на грешки, 

работа по алгоритъм, правила при отчитане на пробата, интерпретация на резултатите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 20 – 12 часа  

СКОРОСТ НА УТАЯВАНЕ НА ЕРИТРОЦИТИ (СУЕ) 

1. Изисквания към биологичния материал за изследване на СУЕ. 

2. Фактори, влияещи на скоростта на утаяване на еритроцитите: плазмени, клетъчни, 

физични, аналитични. 

3. Метод на Панченко за определяне на СУЕ: принцип, алгоритъм на изработване на 

пробата, източници на грешки, референтни стойности, работа по алгоритъм, отчитане и 

интерпретация на резултатите. 

4. Метод на Вестергрийн за определяне на СУЕ: принцип, алгоритъм на изработване на 

пробата, източници на грешки, референтни стойности, работа по алгоритъм, отчитане и 

интерпретация на резултатите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 12 часа  

ИЗГОТВЯНЕ И ОЦВЕТЯВАНЕ НА КРЪВНА НАТРИВКА 

1. Изисквания към биологичния материал за изготвяне на кръвна натривка. 

2. Изготвяне на кръвна натривка: алгоритъм, критерии за стандартна кръвна натривка, 

източници на грешки, работа по алгоритъм. 

3. Оцветяване: принцип и същност при оцветяванията, видове оцветителни техники, 

видове оцветители (бои). 

4. Етапи в методиката на оцветяване: алгоритъм, източници на грешки, работа по 

алгоритъм. 

5. Микроскопско наблюдение на оцветени кръвни натривки. 

УПРАЖНЕНИЕ № 22 – 12 часа 

МОРФОЛОГИЯ НА ЧЕРВЕНИ КРЪВНИ КЛЕТКИ В ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ. 

РЕТИКУЛОЦИТИ 

1. Нормална морфология на еритроцити: микроскопско наблюдение на оцветени 

кръвни натривки, описание на клетките по цитологични критерии, терминология. 

2. Патоморфология на еритроцити: микроскопско наблюдение на оцветени кръвни 

натривки, описание на патологичните клетъчни отклонения, терминология. 

3. Нормална морфология на ретикулоцити: описание по цитологични критерии. 

4. Методи за определяне броя на ретикулоцити: апаратни, микроскопски. 

5. Суправитално оцветяване: принцип, биологичен материал, алгоритъм за изготвяне 

на натривка за изброяване на ретикулоцити, правила за броене на ретикулоцити, 

източници на грешки, референтни стойности, работа по алгоритъм. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 23 – 12 часа  

МОРФОЛОГИЯ НА БЕЛИ КРЪВНИ КЛЕТКИ В ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ - 

НЕУТРОФИЛНИ, ЕОЗИНОФИЛНИ, БАЗОФИЛНИ ГРАНУЛОЦИТИ 

1. Нормална морфология на неутрофилни гранулоцити (MtMc, St и Sg): микроскопско 

наблюдение на оцветени кръвни натривки, описание на клетките по цитологични 

критерии. 

2. Нормална морфология на Eo и Ba гранулоцити: микроскопско наблюдение на 

оцветени кръвни натривки, описание на клетките по цитологични критерии. 

3. Патологични отклонения в морфологията на неутрофилните, еозинофилни и 

базофилни гранулоцити: вродени и придобити. 

УПРАЖНЕНИЕ № 24 – 12 часа 

МОРФОЛОГИЯ НА БЕЛИ КРЪВНИ КЛЕТКИ В ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ - 

МОНОЦИТИ, ЛИМФОЦИТИ И ПЛАЗМАТИЧНИ КЛЕТКИ 

1. Нормална морфология на Mo, Ly и Pl: наблюдение на оцветени кръвни натривки, 

описание на клетките по цитологични критерии. 

2. Патологични отклонения в морфологията на моноцити и лимфоцити. 

УПРАЖНЕНИЕ № 25 – 12 часа  

ДИФЕРЕНЦИАЛНА КРЪВНА КАРТИНА (ЛЕВКОГРАМА) 

1. Диференциално броене: същност, методи. 

2. Микроскопско изготвяне на левкограма: правила, алгоритъм, работа по алгоритъм. 

3. Референтни стойности и патологични отклонения, терминология. 

УПРАЖНЕНИЕ № 26 – 12 часа 

БИОХИМИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ЧИСТА КУЛТУРА 

1. Видове проучвания на чиста микробна култура: морфологични, културелни, 

биохимични, серологични и др. 

2. Биохимично проучване: същност, тестове за доказване на протеолитична, 

редуцираща, карболитична, каталазна, оксидазна и хемолитична активност. 

3. Видове хранителни среди за доказване биохимичната активност на различните 

видове микроорганизми и разпознаването им. 

УПРАЖНЕНИЕ № 27 – 12 часа 

АНТИМИКРОБНА ХИМИОТЕРАПИЯ. АНТИБИОГРАМА 

1. Антибиотици и химиотерапевтици: основни групи, механизми на действие. 

2. Методи за определяне чувствителността на микроорганизмите към антимикробните 

средства. 

3. Дифузионен метод на Бауер-Кърби за изготвяне на антибиограма: принцип, 

алгоритъм, изисквания, правила на отчитане и интерпретация на резултатите, работа по 

алгоритъм. 

4. Антимикробни дискове: правила за съхранение и работа с тях. 

УПРАЖНЕНИЕ № 28 – 12 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА СТАФИЛОКОКОВИ ИНФЕКЦИИ 

1. Физиология на стафилококи, антигенна структура, фактори на патогенност. 

2. Видове биологичен материал за изследване. 

3. Микроскопско изследване: препарат по Грам. 
4. Културелно изследване: посявки на кръвен агар, глюкозов бульон, солен бульон и 
солен млечен агар. 
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5. Тестове за идентификация на S.aureus: пигментообразуване, хемолитична активност, 

каталазна проба, стафислайд-тест (доказване на протеин А), доказване на плазмокоагулаза, 

плазмоаглутинация, разграждане на манитол, чувствителност към метицилин (посявка на 

MRSA агар). 

6. Тест за идентификация на S.epidermidis: тест с новобиоцин. 

УПРАЖНЕНИЕ № 29 – 12 часа  

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА СТРЕПТОКОКОВИ И 

ПНЕВМОКОКОВИ ИНФЕКЦИИ 

1. Физиология и класификация на стрептококи, фактори на патогенност. 

2. Видове биологичен материал за изследване. 

3. Микроскопско изследване: препарат по Грам, оцветяване на препарат по Клет 

(доказване капсули на пневмококи). 

4. Културелно изследване: посявки на кръвен агар, глюкозов бульон. 

5. Тестове за идентификация на стрептококи: хемолитична активност, каталазна проба, 

за разграничаване на β–хемолитични стрептококи от А и В група (CAMP тест), 

разграничаване на ентерококи (хидролиза на ескулин, растеж на бульон с рН 9,6 и 6,5% 

NaCl, редукция на метиленово синьо в мляко), разграждане на арабиноза. 

6. Тестове за идентификация на S.pyogenes: бацитрацинов тест, серологична проба 

(AST). 

7. Тестове за индентификация на S.pneumoniae: чувствителност към оптохин, 

разграждане на инулин, дезоксихолатен тест. 

УПРАЖНЕНИЕ № 30 – 12 часа  

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ 

МИКРООРГАНИЗМИ (E.COLI, SALMONELLA, SHIGELLA) 

1. Физиология и морфологична характеристика на чревни микроорганизми, антигенна 

структура, фактори на патогенност. 

2. Видове биологичен материал за изследване. 

3. Културелно изследване: посявки на кръвен агар, Левин, апохолатцитрат агар и 

селенитов бульон; изолиране на чиста култура на полегат агар и среда на Мюлер-

Хинтон (за салмонела). 

4. Тестове за идентификация на непатогенно E.coli: къса пъстра редица (Клиглер, 

индол, метилрот, Фогес-Проскауер, урея, Симонс, подвижност, образуване на H2S и 

газ). 

5. Тестове за идентификация на патогенно E.coli: аглутинация тип Грубер с PCS 

(поливалентен коли серум) и идентифициране до щам с моновалентни коли серуми. 

6. Тестове за идентификация на Salmonella: дълга пъстра редица (къса пъстра редица, 

Аргинин, Лизин, Орнитин, ФАД, инозит, дулцит, лактоза, малтоза, захароза, манитол), 

аглутинация Грубер с PSS (поливалентен салмонелен серум). 

7. Тестове за идентификация на Shigella: дълга пъстра редица, аглутинация тип Грубер 

с PDS (поливалентен дизентериен серум). 

УПРАЖНЕНИЕ № 31 – 18 часа 

ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ ЗА КЛИНИЧНО-ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ 

1. Видове затворена система за вземане на венозна кръв за клинично-химични анализи, 

правила за работа с нея. 

2. Правила и изисквания за вземане на венозна кръв: подготовка на пациента, техника, 

ролеви игри. 
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3. Биохимични анализатори: видове, работен режим, алгоритъм на работа с 

биохимични анализатори. 

УПРАЖНЕНИЕ № 32 – 18 часа 

ГЛЮКОЗА В БИОЛОГИЧНИТЕ ТЕЧНОСТИ 

1. Биологичен материал за изследване на глюкоза: видове, изисквания. 

2. Хексокиназен метод: принцип, интерференти. 

3. Глюкооксидазен: принцип, интерференти. 

4. Метод с отчитане консумацията на О2: принцип, интерференти. 

5. Референтни стойности на глюкоза в биологични течности и патологични 

отклонения. 

6. Мануален анализ за определяне на глюкоза с ГОД – ПОД метод: принцип, 

биологичен материал, интерференции, работа по алгоритъм, фотометрично отчитане и 

интерпретация на резултата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 33 – 18 часа 

КРЪВНОЗАХАРНИ И УРИНОЗАХАРНИ ПРОФИЛИ. ОРАЛЕН ГЛЮКОЗОТОЛЕ-

РАНТЕН ТЕСТ. ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН 

1. Видове кръвнозахарни и уринозахарни профили, правила при провеждането им. 

2. ОГТТ: същност, показания за изследване, правила и изисквания за провеждане, 

алгоритъм на изследването, референтни стойности и патологични отклонения. 

3. Постпрандиално изследване на кръвна захар: показания, алгоритъм на провеждане, 

нормални показания. 

4. Гликиран хемоглобин (HbA1c): същност и показания за изследване, методи за 

определяне, биологичен материал, референтни стойности. 

УПРАЖНЕНИЕ № 34 – 18 часа 

ОБЩ БЕЛТЪК. ФРАКЦИОНИРАНЕ НА БЕЛТЪЦИТЕ 

1. Общ белтък: същност, показания за изследване, изисквания към биологичния 

материал за изследване, видове биологичен материал. 

2. Референтни стойности и патологични отклонения. 

3. Методи за определяне на общ белтък: видове, принцип на отделния метод. 

4. Биуретов метод: принцип, биологичен материал, интерференции, алгоритъм, 

фотометрично отчитане и интерпретация на резултата. 

5. Фракциониране на белтъците: показания за изследване, методи. 

6. Електрофоретични белтъчни фракции: референтни граници. 

УПРАЖНЕНИЕ № 35 – 18 часа 

ИНДИВИДУАЛНИ БЕЛТЪЦИ. ИМУНОГЛОБУЛИНИ. АЛБУМИН. ФИБРИНОГЕН 

1. Показания за изследване на индивидуални белтъци, видове биологичен материал. 

2. Методи за качествена и количествена оценка на индивидуалните белтъци. 

3. Имуноглобулини: основни функции, индикации за изследване, методи за 

количествено определяне, референтни стойности на отделните класове. 

4. Албумин: основни функции, индикации за изследване, методи за количествено 

определяне, референтни стойности, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на 

резултата. 

5. Фибриноген: основни функции, индикации за изследване, изисквания към 

биологичния материал за изследване, методи за количествено определяне, референтни 

стойности, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 36 – 18 часа 

ЖЛЪЧНИ ПИГМЕНТИ В КРЪВТА 

1. Общ билирубин и билирубинови фракции: същност, показания за изследване, 

изисквания към биологичния материал за изследване, интерференции, видове 

биологичен материал. 

2. Референтни стойности и биологични вариации. 

3. Методи за определяне на билирубин: видове, принцип на отделния метод. 

4. Колориметричен диазометод: принцип, биологичен материал, работа по алгоритъм, 

фотометрично отчитане и интерпретация на резултата.  

УПРАЖНЕНИЕ № 37 – 18 часа 

НЕБЕЛТЪЧНИ АЗОТСЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВА В КРЪВТА – КРЕАТИНИН, УРЕЯ, 

ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 

1. Клинични индикации за изследване на креатинин, урея, пикочна киселина. 

2. Изисквания към биологичния материал за изследване, видове биологичен материал. 

3. Референтни стойности на урея, пикочна киселина и креатинин. 

4. Методи за определяне на урея, пикочна киселина и креатинин: видове, принцип на 

отделния метод. 

5. Колориметричен метод за определяне на креатинин (метод на на Jaffe): принцип, 

условия и специфичност на реакцията, интерференции, работа по алгоритъм, 

фотометрично отчитане и интерпретация на резултата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 38 – 18 часа 

МАСТНА ОБМЯНА – ХОЛЕСТЕРОЛ И ФРАКЦИИ 

1. Клинични индикации за изследване на общ холестерол, HDL и LDL фракции. 

2. Изисквания за вземане на биологичен материал за изследване, видове биологичен 

материал, интерференции. 

3. Референтни стойности и патологични отклонения, биологични вариации. 

4. Методи за определяне на общ холестерол. 

5. Методи за определяне на HDL и LDL фракции. 

УПРАЖНЕНИЕ № 39 – 18 часа 

МАСТНА ОБМЯНА – ТРИГЛИЦЕРИДИ 

1. Клинични индикации за изследване на триглицериди. 

2. Изисквания за вземане на биологичен материал за изследване, видове биологичен 

материал, интерференции. 

3. Референтни стойности и патологични отклонения, биологични вариации. 

4. Методи за определяне на триглицериди. 

УПРАЖНЕНИЕ № 40 – 18 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА УСЛОВНО ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ 

МИКРООРГАНИЗМИ (KES ГРУПА, РОД PROTEUS) 

1. Физиология и морфологична характеристика, антигенна структура. 

2. Видове биологичен материал за изследване. 

3. Културелно изследване: посявки на кръвен агар, Левин, апохолатцитрат агар, 

селенитов бульон (при фецес), глюкозов бульон и тиогликолат (за секрети). 

4. Тестове за идентификация на KES група: дълга пъстра редица (къса пъстра редица, 

аргинин, лизин, орнитин). 

5. Тестове за идентификация на Proteus: дълга пъстра редица, ФАД. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 41 – 18 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА МИКРООРГАНИЗМИ, ПРИЧИНЯВАЩИ 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ (ХОЛЕРА, АНТРАКС, ЧУМА)  

1. Физиология и морфологична характеристика на V.cholerae, B.anthracis и Y.pestis, 

антигенна структура, фактори на патогенност. 

2. Видове биологичен материал за изследване, изисквания при работа с инфекциозен 

материал при ООИ. 

3. Микроскопско изследване на V.cholerae: препарат по Грам/Пфайфер, диагностика с 

флуоресциращи серуми, нативен препарат за доказване на подвижност, триада на 

Ермолева. 

4. Културелно изследване на V.cholerae: посявки на алкална пептонна вода, среда на 

Монсур, алкален МПА, TCBS агар и др. 

5. Тестове за идентификация на V.cholerae: тест за оксидаза, индол, разграждане на 

манитол, подвижност, втечняване на МПЖ, тест на Хю-Лайфсон, триада на Хайберг, 

Клиглер, ALO тест. 

6. Серологично проучване: пробна и степенна аглутинация с О-холерен серум. 

7. Микроскопско изследване на B.anthracis: препарати по Грам, по Клет и Гимза. 

8. Културелно изследване на B.anthracis: посявки на обикновени течни и твърди среди. 

9. Тестове за идентификация на B.anthracis: втечняване на МПЖ, биологична проба, 

реакция преципитация по Асколи. 

10. Микроскопско изследване на Y.pestis: препарат по Грам, пряка бактериоскопия 

(препарат по Иейсън за доказване на биполярно оцветяване). 

11. Културелно изследване на Y.pestis: посявки на кръвен агар и месопептонни среди, 

среди на Ленска, Коробкова (за материали, съдържащи странична микрофлора). 

12. Тестове за идентификация на Y.pestis: редукция на нитрати в нитрити, 

карболитична активност, серологични проби (РПХА, РА, имунопреципитация в гел), 

биологични проби.  

УПРАЖНЕНИЕ № 42 – 18 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ТУБЕРКУЛОЗА. МИКРОБИОЛОГИЧНА 

ДИАГНОСТИКА НА ГРАМ НЕГАТИВНИ НЕФЕРМЕНТАТИВНИ МИКРООРГА-

НИЗМИ (РОД PSEUDOMONAS)  

1. Физиология и морфологична характеристика на M.tuberculosis, антигенна структура, 

фактори на патогенност. 

2. Видове биологичен материал за изследване. 

3. Микроскопско изследване: препарат по Цил-Нилсен. 

4. Културелно изследване: посявка на среди с яйчен жълтък на Финлейсън и 

Льовенщайн-Йенсен, след предварителна обработка на материала (с 10% сярна 

киселина за отстраняване на странична микрофлора и обогатяване на материала с 

антиформин или ксилол). 

5. Биологични проби. Серологично проучване (реакция на Мидълбрюк-Дюбо). 

Алергични проби на Пирке и Манту (с PPD). 

6. Физиология и морфологична характеристика на P.aeruginosa, фактори на патогенност. 

7. Микроскопско изследване: препарат по Грам. 

8. Културелно изследване: посявка на кръвен агар, тиогликолат и среди за чревни м.о. 

9. Тестове за идентификация на P.aeruginosa: оксидазна проба, хемолитична активност, 

пигментообразуване, къса пъстра редица. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 43 – 18 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МИКРООРГАНИЗМИ, ПРИЧИНЯВАЩИ 

КАПКОВИ ИНФЕКЦИИ (РОД HAEMOPHILUS, РОД CORYNEBACTERIUM, РОД 

BORDETELLA) 

1. Физиология и морфологична характеристика на H.influenzae, C.diphtheriae, 

B.pertussis, антигенна структура, фактори на патогенност. 

2. Видове биологичен материал за изследване. 

3. Микроскопско изследване на H.influenzae: препарат по Грам. 

4. Културелно изследване на H.influenzae: посявки на шоколадов агар, Левинтал, 

тиогликолат, кръвен агар. 

5. Тестове за идентификация на H.influenzae: уреа, карболитична активност, феномен 

на сателизъм, аглутинация Грубер за доказване на тип b (изолиран при менингити). 

6. Микроскопско изследване на C.diphtheriae: препарат по Найсер, Грам. 

7. Културелно изследване на C.diphtheriae: посявка на среда на Льофлер, Клауберг III, 

изолиране на ч.к. на кръвен агар. 

8. Тестове за идентификация на C.diphtheriae: каталазна проба, редукция на нитрати, 

разграждане на глюкоза, малтоза, захароза, лактоза, манитол, ескулин, САМР тест, 

доказване на пиразинамидаза, доказване на токсигенност (in vivo с реакция 

неутрализация, in vitro с реакция преципитация в гел). 

9. Културелно изследване на B.pertussis: посявка на Борде-Жангу. 

10.Тестове за разграничаване на коклюшните от паракоклюшните бактерии: тест за 

каталаза, разлагане на урея, тест за пигментообразуване в среда с тирозин, серологично 

идентифициране чрез пробна и степенна аглутинация с противококлюшен и 

противопаракоклюшен аглутиниращ серум. 

УПРАЖНЕНИЕ № 44 – 18 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА АНАЕРОБНИ МИКРООРГАНИЗМИ 

(РОД CLOSTRIDIUM)  

1. Физиология и морфологична характеристика, антигенна структура, фактори на 

патогенност. 

2. Видове биологичен материал за изследване. 

3. Микроскопско изследване: оцветяване по Мьолер за доказване на спори, по Грам, с 

метиленово синьо. 

4. Културелно изследване: посявки на среди за анаероби (Уилсон-Блер за C.perfringens, 

Тароци, тиогликолат, агар на Цайслер, Шедлер). 

5. Тестове за идентификация: карболитична и протеолитична активност, биологични 

проби, тест за доказване на екзотоксините. 

УПРАЖНЕНИЕ № 45 – 18 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА МИКРОАЕРОФИЛНИ МИКРО-

ОРГАНИЗМИ 

1. Физиология и морфологична характеристика на род Campylobacter, антигенна 

структура, фактори на патогенност. 

2. Видове биологичен материал за изследване. 

3. Микроскопско изследване: препарат по Грам. 

4. Културелно изследване: посявка на кръвен агар и специални среди - Скироу, 

Бутцлер, Блейзер-Уенг. 

5. Тестове за идентификация на Campylobacter: каталазен и оксидазен тест, редукция на 

нитрати, образуване на H2S, развитие при температура 25
○
С и 45

○
С, серологична 
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диагностика (РА, РСК, директен ИФМ, ПХА, латекс-аглутинация и бърз аглутинационен 

тест). 

6. Физиология и морфологична характеристика на род Neisseria, антигенна структура, 

фактори на патогенност. 

7. Видове биологичен материал за изследване. 

8. Микроскопско изследване на N.meningitidis и N.gonorrhoeae: препарати по Грам, 

Льофлер, за капсули по Клет. 

9. Културелно изследване: шоколадов агар, среда на Тайер-Мартин (гонококи); 

шоколадов агар, Левинтал, тиогликолат (менингококи). 

10.Тестове за идентификация: оксидазен тест, карболитична активност, серологично 

проучване (реакция аглутинация Грубер с антименингококови серуми и РСК за гонококи). 

УПРАЖНЕНИЕ № 46 – 20 часа 

EЛЕКТРОЛИТИ В КРЪВТА – НАТРИЙ, КАЛИЙ, ХЛОРИДИ 

1. Клинични индикации за изследване на натрий, калий, хлориди. 

2. Изисквания за вземане на биологичен материал за изследване, видове биологичен 

материал, интерференции. 

3. Референтни стойности и патологични отклонения. 

4. Аналитични методи за определяне на натрий, калий, хлориди: видове, принцип на 

отделния метод. 

5. Йон-селективен анализатор: работен режим на апаратурата, алгоритъм на работа с 

йон-селективен анализатор, отчитане на пробата и интерпретация на резултатите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 47 – 20 часа 

ЕЛЕКТРОЛИТИ В КРЪВТА – КАЛЦИЙ, МАГНЕЗИЙ И ФОСФОР 

1. Клинични индикации за изследване на калций, магнезий и фосфор. 

2. Изисквания за вземане на биологичен материал за изследване, видове биологичен 

материал, интерференции. 

3. Референтни стойности и патологични отклонения. 

4. Аналитични методи за определяне на калций, магнезий и фосфор: видове, принцип 

на отделния метод. 

5. Работа с йон-селективен анализатор, отчитане на пробата и интерпретация на 

резултатите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 48 – 20 часа 

ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ В КРЪВТА – ЖЕЛЯЗО. ЖЕЛЯЗОСВЪРЗВАЩ КАПАЦИТЕТ 

1. Показания за изследване, изисквания към биологичния материал за изследване, 

интерференции, видове биологичен материал. 

2. Референтни стойности и патологични отклонения. 

3. Методи за определяне на серумно желязо и желязосвързващ капацитет. 

УПРАЖНЕНИЕ № 49 – 20 часа 

КИСЕЛИННО-АЛКАЛНА ОБМЯНА. КАЛИБРАЦИОННА КРИВА 

1. Клинични индикации за изследване на киселинно-алкална обмяна. 

2. Лабораторни показатели на КАО, референтни стойности и отклонения. 

3. Изисквания и алгоритъм за вземане, съхранение и транспорт на биологичния 

материал за изследване, видове биологичен материал. 

4. Методи за определяне на КАО. 

5. Кръвно-газов анализатор: видове, работен режим на апаратурата. 
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6. Алгоритъм на работа с КГА, отчитане на пробата и интерпретация на резултатите. 

7. Калибрационна крива: същност, правила и алгоритъм за построяването й. 

УПРАЖНЕНИЕ № 50 – 20 часа 

ЕНЗИМИ В КРЪВТА – АМИНОТРАНСФЕРАЗИ  

1. Методи за определяне на ензимната активност. Принцип на оптичния тест на Варбург. 

2. Изисквания при ензимните определяния според IFCC. 

3. Физиологична роля на АСАТ и АЛАТ, органна и субклетъчна локализация. 

4. Клинични индикации за изследване. 

5. Изисквания към биологичния материал за изследване, интерференции. 

6. Референтни стойности и патологични отклонения. 

7. Методи за определяне на АСАТ, АЛАТ. 

УПРАЖНЕНИЕ № 51 – 20 часа 

ЕНЗИМИ В КРЪВТА - КРЕАТИНКИНАЗА И ЛАКТАДЕХИДРОГЕНАЗА 

1. Физиологична роля на КК и ЛДХ, органна и субклетъчна локализация, изоензими. 

2. Клинични индикации за изследване. 

3. Изисквания към биологичния материал за изследване, интерференции. 

4. Референтни стойности и патологични отклонения. 

5. Методи за определяне на креатинфосфокиназа и лактадехидрогеназа. 

6. Методи за определяне изоензимите на креатинфосфокиназа и лактадехидрогеназа. 

УПРАЖНЕНИЕ № 52 – 20 часа 

ЕНЗИМИ В КРЪВТА - АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА, КИСЕЛА ФОСФАТАЗА, АЛФА-

АМИЛАЗА 

1. Физиологична роля на АФ, КФ и алфа-амилаза, органна и субклетъчна локализация, 

изоензими. 

2. Клинични индикации за изследване. 

3. Изисквания към биологичния материал за изследване, интерференции. 

4. Референтни стойности и патологични отклонения. 

5. Методи за определяне на алкална фосфатаза, кисела фосфатаза, алфа-амилаза. 

6. Методи за определяне изоензимите на алкална фосфатаза, кисела фосфатаза и алфа-

амилаза. 

УПРАЖНЕНИЕ № 53 – 20 часа 

ЕНЗИМИ В КРЪВТА – ГАМАГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА, ХОЛИНЕСТЕРАЗА, 

ГЛУТАМАТДЕХИДРОГЕНАЗА 

1. Физиологична роля на ГГТ, ХЕ и ГДХ, органна и субклетъчна локализация. 

2. Клинични индикации за изследване. 

3. Изисквания към биологичния материал за изследване. 

4. Референтни стойности и патологични отклонения. 

5. Методи за определяне на ГГТ, ХЕ и ГДХ. 

УПРАЖНЕНИЕ № 54 – 20 часа 

ТРОМБОЦИТИ – МОРФОЛОГИЯ И БРОЕНЕ 

1. Изисквания към биологичния материал за изследване. 

2. Морфологична и фукционална характеристика на тромбоцитите. 

3. Методи за определяне броя на тромбоцити: апаратни, ориентировъчни, камерни. 

4. Камерно изброяване на тромбоцити: разреждащи разтвори (на Людин; амониев 
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оксалат) и видове разреждания, броителен обем, формули за изчисление, източници на 

грешки, работа по алгоритъм. 

5. Референтни стойности и патологични отклонения. 

6. Работа с хематологичен брояч. 

УПРАЖНЕНИЕ № 55 – 20 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ХЛАМИДИИ, РИКЕТСИИ 

1. Физиология и морфологична характеристика на хламидии.  

2. Видове биологичен материал за изследване, изисквания. 

3. Микроскопско изследване: доказване на цитоплазматични включвания и 

елементарни телца чрез различни оцветителни техники (по Гимза, с Луголов разтвор по 

Райс, директна имунофлуоресценция). 

4. Културелно изследване: изолиране чрез заразяване на кокоши ембриони, клетъчни 

култури, опитни животни. 

5. Серологично проучване: РПХА, имунофлуоресцентен метод, ELISA и др. 

6. Алергични проби. 

7. Физиология и морфологична характеристика на рикетсии, антигенна структура. 

8. Серологично проучване: биологичен материал, методи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 56 – 20 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА РОД CANDIDA 

1. Физиология и морфологична характеристика. 

2. Видове биологичен материал за изследване. 

3. Микроскопско изследване: препарат по Грам (ориентировъчно значение). 

4. Културелно изследване: посявка на агар на Сабуро, оризов агар, СС (хлорамфеникол 

и циклохексимит агар). 

5. Тестове за индентификация на C.аlbicans: наблюдение на хламидоспори на оризов 

агар, тест за филаменти.  

6. Биологични проби. 

7. Алергична проба тип Манту с кандидин. 

УПРАЖНЕНИЕ № 57 – 20 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ 

1. Изисквания към биологичния материал за вирусологично изследване: вид, правила 

за вземане, обработване, транспортиране и съхранение. 

2. Микроскопски методи: оцветителни техники за доказване на вътреклетъчни 

включения, флуоресцентна микроскопия, електронна микроскопия. 

3. Методи за изолиране и култивиране на вируси. 

4. Ход на микробиологичната диагностика на вирусни инфекции. 

УПРАЖНЕНИЕ № 58 – 20 часа 

СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА 

1. Изисквания към биологичния материал за серологично изследване. 

2. Реакция за свързване на комплемента (РСК): принцип и алгоритъм на извършване на 

пробата. 

3. Реакция пасивна хемаглутинация (РПХА): принцип, алгоритъм на извършване на 

пробата. 

4. Вируснеутрализираща реакция (ВНР): принцип, алгоритъм на извършване на 

пробата. 
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5. Други съвременни методи за серологично диагностициране на вирусни инфекции: 

ELISA, RIA - аналитичен принцип. 

УПРАЖНЕНИЕ № 59 – 20 часа 

СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В ХИСТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ. 

ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ. ФИКСАЦИЯ 

1. Организация и устройство на хистологична лаборатория – технологично 

обзавеждане, апаратура, стъклария, инструментариум. 

2. Организация на работните места. Документация. 

3. Методи и принципи на хистологичното изследване. 

4. Приемане и вземане на материал за хистологично изследване. 

5. Фиксация: значение, общи правила и принцип, видове фиксационни разтвори. 

Изготвяне на фиксационни разтвори.  

6. Алгоритъм на изготвяне на постфиксационни микроскопски препарати. 

УПРАЖНЕНИЕ № 60 – 20 часа 

ВКЛЮЧВАНИЯ. МИКРОТОМИ 

1. Включване на материала за хистологична обработка: видове включвания. 

2. Парафиново включване: предварителна подготовка на материала (миене, 

дехидриране, просветляване на взетия фиксиран за хистологично изследване материал), 

включване в парафин, изливане на парафиново блокче, алгоритъм.  

3. Парафинов микротом: правила за работа, рязане на парафинов микротом и 

монтиране на срезовете, грешки при изготвяне на парафинови срезове. 

4. Криостат. Рязане на криостат и монтиране на срезовете. 

УПРАЖНЕНИЕ № 61 – 20 часа 

ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ. ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ 

1. Време на кървене, време на съсирване: същност, референтни стойности, алгоритъм 

на провеждане, отчитане и интерпретация на резултатите. 

2. Клинични индикации за изследване на протромбиново време. 

3. Биологичен материал: вид, изисквания при вземане на материала, интерференции. 

4. Метод за определяне на ПВ: референтни стойности, разновидности на изразяване на 

резултата, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 

5. Коагулометри: видове, работен режим на апаратурата, алгоритъм на работа с 

коагулометър. 

УПРАЖНЕНИЕ № 62 – 20 часа 

ТРОМБИНОВО ВРЕМЕ. АРТТ. ФДП. ДД 

1. Клинични индикации за изследване на тромбиново време и активирано 

парциалнотромбопластиново време. 

2. Биологичен материал: вид, изисквания при вземане на материала, интерференции. 

3. Метод за определяне на ТТ: референтни стойности, работа по алгоритъм, отчитане и 

интерпретация на резултата. 

4. Метод за определяне на АРТТ: референтни стойности, работа по алгоритъм, 

отчитане и интерпретация на резултата. 

5. Показатели на фибринолизата - фибриндеградационни продукти и Д-димери (ДД): 

клинични индикации за изследване, методи за определяне, референтни стойности. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 63 – 20 часа 

ПУНКТАТИ – ТРАНСУДАТИ, ЕКСУДАТИ 

1. Пунктати: етиологична същност. 

2. Критерии за разграничаване на трансудати и ексудати: макроскопски оглед (цвят, 

прозрачност), изследване на специфично тегло, стойност на общ белтък, микроскопско 

изследване (седимент). 

3. Изготвяне на препарат за Tu клетки в пунктат: алгоритъм, оцветяване по Гимза. 

4. Полуколичествени методи за изследване на общ белтък при пунктати: разновидности, 

алгоритъм на пробите, отчитане и интерпретация на резултатите. 

5. Клинично-химични анализи при изследване на пунктати. 

УПРАЖНЕНИЕ № 64 – 20 часа 

ЛИКВОР 

1. Изисквания към биологичния материал за изследване: количество, видове техники за 

вземане на ликвор. 

2. Макроскопски анализ на ликвор (налягане, рН, специфично тегло, цвят, прозрачност): 

нормални показания и патологични отклонения. 

3. Микроскопско изследване: изброяване на клетки (разреждащ разтвор на Самсон, 

видове разреждания, броителен обем, източници на грешки), диференциална картина 

на бели кръвни клетки в ликвор (изготвяне на препарат, оцветен по Гимза). 

4. Клинично-химичен анализ: общ белтък, глюкоза, електролити, ензимна диагностика. 

5. Референтни стойности на клинично-химичните показатели в ликвор. 

УПРАЖНЕНИЕ № 65 – 20 часа 

ИЗПРАЖНЕНИЯ. ВЛАГАЛИЩНА НАМАЗКА. СПЕРМОГРАМА. ПРОБИ ЗА 

БРЕМЕННОСТ 

1. Клинично-лабораторно изследване на изпражнение: изисквания и правила за вземане, 
транспортиране и изследване на биологичния материал. 
2. Методи за анализ: макроскопски оглед (цвят, консистенция, примеси), микроскопско 
изследване (изготвяне на препарати – нативен, оцветен по Судан, с Луголов разтвор), 
химическо изследване (рН, за наличие на кръв и жлъчни пигменти). 
3. Влагалищно съдържимо: правила при вземане на биологичен материал, 
микроскопски анализ (изготвяне на нативен и оцветен препарат), оценка на влагалищно 
съдържимо (степени на влагалищна чистота). 
4. Спермограма: правила при вземане на биологичен материал. 
5. Методи за анализ: макроскопски оглед (количество, рН, цвят, консистенция), 
микроскопско изследване (изготвяне на нативен препарат за изготвяне на кинезиграма, 
оцветен по Гимза/хематоксилин-еозин за морфологична характеристика). Референтни 
стойности на кинезиграма. Терминология при описание на диференциална спермограма. 
Алгоритъм за изброяване на сперматозоиди: разреждащ разтвор, броителен обем, 
референтни стойности. 
6. Проби за бременност: имунологични методи (биологичен материал, аналитичен 
принцип). 

УПРАЖНЕНИЕ № 66 – 20 часа 

ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ. КЛИРЪНСОВИ ПРОБИ 

1. Функционално изследване на бъбреците: индикации за изследване. 
2. Проба за концентрация и разреждане на Фолхард: нормални стойности, 
противопоказания за извършване на изследването, алгоритъм на пробата, отчитане и 
интерпретация на резултатите. 
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3. Проба за концентрация и разреждане на Зимницки: нормални стойности, 

противопоказания за извършване на изследването, алгоритъм на пробата, отчитане и 

интерпретация на резултатите. 

4. Клирънс: клинични индикации, същност, видове. 

5. Креатининов клирънс: разновидности на провеждане на изследването, алгоритъм на 

пробата, референтни стойности, противопоказания. 

УПРАЖНЕНИЕ № 67 – 20 часа 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНИ ГРУПИ ПО КРЪСТОСАН МЕТОД И RH ФАКТОР 

1. Видове кръвни групи, идентификационна характеристика. 

2. Метод за определяне на кръвна група: основен принцип. 

3. Определяне на кръвна група с тест-серуми (моноклонални серуми): биологичен 

материал, алгоритъм на извършване на анализа, отчитане и интерпретация на резултата, 

източници на грешки. 

4. Определяне на кръвна група с тест-еритроцити: биологичен материал, алгоритъм на 

извършване на анализа, отчитане и интерпретация на резултата, източници на грешки. 

5. Определяне на Rh фактор: биологичен материал, алгоритъм на извършване на 

анализа, отчитане и интерпретация на резултата, източници на грешки. 

УПРАЖНЕНИЕ № 68 – 20 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ ДИХАТЕЛНА 

СИСТЕМА, ОТДЕЛИТЕЛНА, ХРАНОСМИЛАТЕЛНА И ПОЛОВА СИСТЕМИ 

1. Индикации за бактериологично изследване на материали от дихателна, 

храносмилателна и полова системи. 

2. Биологичен материал от ДС, ХС и ПС за изследване: вид, правила за вземане и 

транспортиране. 

3. Ход на микробиологично изследване на материали от ДС, ХС и ПС. 

4. Индикации за бактериологично изследване на материали от отделителна система. 

5. Биологичен материал за изследване (урокултура): методи и правила за вземане и 

транспортиране. 

6. Ход на микробиологично изследване на урокултура: качествено и количествено 

определяне. 

7. Методи за определяне микробно число на урина: видове, алгоритъм на изследването. 

УПРАЖНЕНИЕ № 69 – 20 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ КРЪВОНОСНАТА И 

ЦНС 

1. Индикации за бактериологично изследване на материали от кръвоносна ситема. 

2. Биологичен материал за изследване (хемокултура): правила и алгоритъм за вземане и 

транспортиране. 

3. Методи за култивиране на хемокултури. Ход на микробиологично изследване. 

4. Индикации за бактериологично изследване на материали от централна нервна 

система. 

5. Биологичен материал за изследване (ликвор): правила за вземане и транспортиране. 

6. Ход на микробиологично изследване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 70 – 20 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ПРИ ВБИ 

1. Обекти, подлежащи на микробиологичен контрол при вътреболнични инфекции. 
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2. Метод на отпечатъкови култури за микробиологичен контрол на обекти от болнична 

среда: същност, алгоритъм. 

3. Метод чрез смивове с тампон: същност, алгоритъм. 

4. Показатели за санитарно-хигиенна оценка на външна среда. 

УПРАЖНЕНИЕ № 71 – 20 часа 

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДА, ВЪЗДУХ, ПОЧВА, 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

1. Санитарно-микробиологично изследване на вода: правила и алгоритъм за вземане и 

транспортиране на пробите, определяне на микробно число и коли-титър на водата 

(методи, алгоритъм, норми по БДС). 

2. Санитарно-микробиологично изследване на въздух: методи за количествено и 

качествено определяне на микроорганизмите във въздуха (утаечни, аспирационни), 

норми за оценка чистотата на въздуха по БДС. 

3. Санитарно-микробиологично изследване на почва: правила и алгоритъм за вземане и 

транспортиране на пробите, определяне на микробно число и коли-титър на почвата 

(алгоритъм, норми по БДС). 

4. Санитарно-микробиологично изследване на хранителни продукти (мляко, яйца, 

месо, риба, консерви): нормална микрофлора, индикации за извършване на санитарно-

микробиологична оценка на отделните видове хранителни продукти, методи за 

микробиологична диагностика при различните видове хранителни продукти, норми по 

БДС. 

УПРАЖНЕНИЕ № 72 – 20 часа 

РУТИННИ И СПЕЦИАЛНИ ХИСТОЛОГИЧНИ ОЦВЕТЯВАНИЯ 

1. Оцветявания: същност, принцип, видове. Видове оцветители (бои). 

2. Приготвяне и съхранение на разтвори на хистологични бои според съответните 

методики. 

3. Оцветяване на микроскопски препарати – изисквания и контрол. 

4. Класическо оцветяване с хематоксилин и еозин: алгоритъм. 

5. Специални методи на оцветяване на съединителна тъкан. 

6. Оцветяване на мастна съединителна тъкан и липиди. 

7. Специални методи на обработка на костна тъкан за хистологично изследване. 

Декалцинация.  

8. Специални методи на оцветяване и обработка на нервна тъкан. Импрегнация. 

УПРАЖНЕНИЕ № 73 – 20 часа 

ХИСТОХИМИЧНИ И ХИСТОЕНЗИМНИ МЕТОДИ. ОБРАБОТКА НА БИОПСИЧНИ 

ПРЕПАРАТИ. ИЗГОТВЯНЕ НА ТРАЙНИ ХИСТОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ  

1. Хистохимични методи за оцветяване за амилоид и слуз. 

2. Хистохимични методи за доказване на въглехидрати: оцветяване за гликоген (PAS-

реакция). 

3. Хистохимични методи за доказване на нуклеинови киселини. 

4. Хистоензимни методи: принцип, видове, специфичност и изисквания на ензимните 

реакции. 

5. Обработка на биопсични препарати. 

6. Изготвяне на траен хистологичен препарат: алгоритъм (депарафиниране, оцветяване, 

покриване). 
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УПРАЖНЕНИЕ № 74 – 20 часа 

СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В ПАРАЗИТОЛОГИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ. МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ПРОТОЗООЗИТЕ  

1. Устройство, обзавеждане и оборудване на паразитологичната лаборатория. Учетна и 

отчетна документация.  

2. Биологични материали за лабораторна диагностика на протозоозите - видове, методи 

за взимане, съхранение, опаковка, маркиране и транспорт до специализираните 

лаборатории. 

3. Основни методи за лабораторна диагностика на протозоозите - микроскопиране на 

протозои (нативни и оцветени препарати), културална диагностика (принципи, 

показания, техника, хранителни среди), санитарно-паразитологични изследвания, 

серологична диагностика (показания, принципи, методи, резултати), молекулярно-

биологичен метод (PCR), биологични методи, ксенодиагностика. 

4. Диагностика на протозоози, които се причиняват от представители на клас 

Sarcomastigophora – лайшманиоза, трихомоназа, ламблиоза, чревна и извънчревна 

амебиаза. 

5. Диагностика на протозоози, които се причиняват от представители на клас 

Apicomplexa – малария, токсоплазмоза. Изготвяне на препарат "дебела капка" и кръвна 

натривка от периферна кръв за диагностика на малария. 

6. Морфологична диагностика на протозоози, които се причиняват от представители на 

клас Ciliata - балантидиоза. 

УПРАЖНЕНИЕ № 75 – 20 часа 

МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ХЕЛМИНТОЗИТЕ 

1. Биологични материали за лабораторна диагностика на хелминтозите – видове, методи 

за вземане, съхранение, маркиране и транспорт до специализираните лаборатории. 

2. Методи за диагностициране на хелминтните заболявания: директни 

морфодиагностични методи – макроскопски и микроскопски (нативни, компресивна 

трихинелоскопия, оцветителни); обогатителни овоскопски методи – седиментационен и 

флотационни (на Fülleborn, Щербович и Ковчазов); хелминто-ларвоскопски методи (на 

Baermann и Harada – Моri). 

3. Микроскопска диагностика на хелминтозите, които се причиняват от представители 

на клас Cestoda, Trematoda и тип Nematoda - микроскопско диференциране на цестодни 

яйца, трематодни яйца и нематодни яйца и ларви. 

4. Нативни методи за хелминто-овоскопия: изготвяне на нативна фекална намазка, 

микроскопиране на перианален секрет за хелминтни яйца. 

5. Изследване на урина за шистозомни яйца. 

6. Макроскопска диагностика на хелминти (аскарис, ентеробиус, членчета и стробила 

от тении). 

7. Фекална седиментация: принцип, алгоритъм на изпълнение. 

8. Фекална флотация: принцип, приготвяне на флотационни разтвори, алгоритъм на 

изпълнение. 

9. Метод на Берман: същност, алгоритъм на изпълнение. 

10.Култивиране на хелминтни ларви по Харада-Мори. 

11.Трихинелоскопия: компресивен и ензимен (“изкуствено смилане”) метод - същност, 

алгоритъм на изпълнение. 

12.Санитарно-паразитологично изследване на външна среда. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 76 – 240 часа 

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ - КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

1. Получаване на биологични материали за клинично лабораторно изследване (според 

изискванията и стандартите).  

2. Предварителна подготовка на получените биологични материали: разпределение, 

центрофугиране, отделяне на субфракции на кръвта (серум, плазма) и т.н. 

3. Качествен и количествен анализ урина.  

4. Микроскопско и клинично-химично изследване на урина и други биологични 

материали (пунктати, ликвор и др.). 

5. Вземане на кръв (венозна и капилярна) за хематологични и клинично-химични 

изследвания.  

6. Анализиране на взетата кръв мануално (микроскопски) и апаратно: с хематологични 

анализатори, полуавтоматични фотометри, с биохимични автоматични анализатори, с 

йон-селективни анализатори, с коагулометри, с имунологични анализатори и др. 

7. Провеждане на специализирани лабораторни изследвания (ОГТТ, кръвно-газов 

анализ, функционални изследвания, кръвни групи и др.). 

8. Дейности, подпомагащи лекаря при извършването на някои високо специализирани 

анализи като подготовка на биологичния материал и др. 

9. Ежедневно извършване на вътрешнолабораторен качествен контрол. 

УПРАЖНЕНИЕ № 77 – 120 часа 

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ - МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1. Получаване на биологични материали за микробиологичен анализ (според 

изискванията и стандартите). 

2. Дейности, свързани с провеждане на дезинфекция и стерилизация: подготовка на 

различни видове материали за стерилизация (лабораторна стъклария и 

инструментариум, хранителни среди, разтвори и т.н.), работа със стерилизационна 

апаратура, вкл. осъществяване контрол на стерилизация и дезинфекция. 

3. Приготвяне и разливане на хранителни среди. 

4. Микробиологични посявки на биологичен материал на различни видове хранителни 

среди. 

5. Проучване на чиста микробна култура: морфологично, културелно, биохимично, 

серологично и др. 

6. Изготвяне на антибиограма. 

7. Микробиологична диагностика на вирусни инфекции. 

8. Микробиологична диагностика на микологични инфекции. 

9. Микробиологична диагностика на хламидии и рикетсии. 

10. Осъществяване на микробиологичен контрол при вътреболнични инфекции. 

11. Санитарно-микробиологично изследване на вода, въздух, почва, хранителни 

продукти.  

12. Използване на апаратни съвременни методи в рутинната микробиологична 

диагностика.  

13. Включване в осъществяване на вътрешно- и външнолабораторен качествен контрол.  

УПРАЖНЕНИЕ № 78 – 80 часа 

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ - ХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1. Получаване на биологични материали за цитологичен и хистологичен анализ (според 

изискванията и стандартите). 

2. Фиксация на биологичния материал. 
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3. Изготвяне на фиксационни разтвори. 

4. Включване на материала за хистологична обработка: парафиново включване. 

5. Рязане на парафинов микротом и монтиране на парафиновите срези. 

6. Рязане на криостат и монтиране на срезовете. 

7. Извършване на класически и специални хистологични оцветявания. 

8. Приготвяне и съхранение на разтвори на хистологични бои според съответните 

методики. 

9. Извършване на хистохимични и хистоензимни анализи. 

10. Обработка на биопсични препарати. 

11. Изготвяне на траен хистологичен препарат. 

УПРАЖНЕНИЕ № 79 – 80 часа 

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ - ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1. Получаване на биологични материали за паразитологичен анализ (според 

изискванията и стандартите). 

2. Изготвяне на кръвни натривки, нативни и оцветени препарати за морфологично 

диагностициране на паразитните заболявания. 

3. Микроскопиране на паразитологични микроскопски препарати. 

4. Макроскопска диагностика на материал за паразитологично изследване за хелминти. 

5. Извършване на класически паразитологични методи за диагностициране на 

хелминтозите: трихинелоскопия, обогатителни овоскопски (седиментация и флотация), 

обогатителни ларвоскопски (метод на Берман). 

6. Извършване на перианални проби за диагностициране на хелминтните заболявания. 

7. Приготвяне на флотационни разтвори. 

8. Извършване на биологични проби, имунологични, серологични и др. диагностични 

тестове за доказване на паразитозите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 80 – 80 часа 

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ - СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПРАКТИКА 

1. Изготвяне и защита на курсов проект. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Цветкова, Т. и колектив, Въпроси, тестове и задачи за самоподготовка по клинична 

химия, ИК-ВАП, Пловдив, 2011 г. 

2. Цачев, К. и колектив, Ръководство за упражнения по клинична химия, изд. 

Класика, София, 2008 г. 

3. Сотирова, д-р П., П. Аргилашка, М. Прошенска, Клинично лабораторно 

изследване, Медицински колеж, Пловдив, 2008 г. 

4. Цветкова, проф. Т., проф. Ст. Данев, Аналитични принципи и процедури в 

клиничната лаборатория, София, 2001 г. 

5. Цветкова, Т., Клинично лабораторните резултати, Пловдив, 1996 г. 

6. Кюмюрева - Лазарова, доц. В., Клинична лаборатория, София, 1998 г. 

7. Дочев, Д., Колчаков, Сираков, Биохимия и клинична химия, второ преработено и 

допълнено издание, София, 1993 г. 

8. Дочев, Д., Шипков, Хематологични изследвания, София, 1988 г. 

9. Хайдушка, доц. И., Микробиология, Пловдив, 2008 г. 

10. Митов, проф. Г., доц. Ю. Дончева, Микробиология, изд.”Арсо”, София, 2000 г. 
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11. Петровски, проф. д-р Св. дмн, Практическа клинична микробиология, изд.”Знание” 

ЕООД, София, 1999 г. 

12. Тягуненко, проф. Ю., Медицинска микробиология и техника на микробиологичните 

изследвания, МФ, София, 1991 г. 

13. Митов, проф. Г., Ръководство за практически упражнения по микробиология, МФ, 

София, 1990 г. 

14. Волкова, О., Ю. Елецин, Хистология с хистологична техника, МФ, София, 1986 г. 

15. Петков, проф. П., Хистология, МФ, София, 1999 г. 

16. Вутова, К., Паразитология (учебник за студенти по медицина), под ред. В. Боева, 

София, 2001 г. 

17. Вучев, Д., Наръчник на общопрактикуващия лекар, София, 2001 г. 

18. Генов, проф. Г., Практическа паразитология, София, 1998 г. 

19. Петров, П., Паразитология (учебник за полувисшите медицински институти), 

София, 1992 г. 

20. Воденичаров, проф. Ц., дмн, доц. С. Попова, дм, Медицинска етика, София, 2003 г. 

КОНСПЕКТ 

ПО КЛИНИЧНА ПРАКТИКА 

I част 

1. Същност и организация на дейността в клинична лаборатория. Правила за 

безопасност на труда. 

2. Физико-химични свойства на урината. Експресни тестове. 

3. Белтък в урина – методи за качествено и количествено изследване. 

4. Захар в урина – методи за качествено и количествено изследване. 

5. Кетонни тела. Нитрити. Методи за определяне. 

6. Кръв в урината. Методи за определяне.  

7. Жлъчни пигменти в урината. Методи за определяне. 

8. Седимент на урината – ориентировъчно изследване. 

9. Седимент на урината – количествено изследване. Методи за определяне. 

10. Същност и организация на дейността в микробиологична лаборатория. Правила за 

работа в микробиологична лаборатория. 

11. Дезинфекция и стерилизация. Контрол на стерилизация и дезинфекция. 

12. Морфология и структура на микроорганизмите. 

13. Хранителни среди. Микробиологични посявки върху хранителни среди.  

14. Изолиране на чиста култура. Култивиране на микроорганизми.  

15. Вземане на биологичен материал за хематологични и цитологични изследвания. 

16. Хемоглобин. Методи за определяне. 

17. Определяне броя на формените елементи в кръвта – еритроцити и левкоцити. 

Методи за определяне. 

18. Хематокрит. Математически еритроцитни индекси. Осмотична резистенция на 

еритроцитите. Методи за определяне. 

19. Скорост на утаяване на еритроцити. Методи за определяне. 

20. Алгоритъм за изготвяне и оцветяване на кръвна натривка. 

21. Нормална и патоморфология на червени кръвни клетки в циркулиращата кръв. 

22. Ретикулоцити - методи за определяне. 

23. Нормална и патоморфология на бели кръвни клетки в циркулиращата кръв - 

неутрофилни, еозинофилни, базофилни гранулоцити. 
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24. Нормална и патоморфология на бели кръвни клетки в циркулиращата кръв - 

моноцити, лимфоцити и плазматични клетки. 

25. Диференциална кръвна картина (Левкограма). 

26. Биохимично проучване на чиста култура. 

27. Антимикробна химиотерапия. Антибиограма. 

28. Микробиологична диагностика на стафилококови инфекции. 

29. Микробиологична диагностика на стрептококови и пневмококови инфекции. 

30. Микробиологична диагностика на патогенни чревни микроорганизми. 

КОНСПЕКТ 

ПО КЛИНИЧНА ПРАКТИКА 

II част 

1. Правила и изисквания за вземане на биологичен материал за клинично-химични 

анализи. Алгоритъм за вземане на венозна кръв. 

2. Глюкоза в биологичните течности. Методи за определяне. 

3. Кръвнозахарни и уринозахарни профили. Орален глюкозотолерантен тест. 

Гликиран хемоглобин.  

4. Общ белтък. Методи за определяне. Фракциониране на белтъците. 

5. Индивидуални белтъци. Имуноглобулини. Албумин. Фибриноген. Методи за 

определяне. 

6. Жлъчни пигменти в кръвта - общ и директен билирубин. Методи за определяне. 

7. Небелтъчни азотсъдържащи вещества в кръвта – креатинин, урея, пикочна киселина. 

Методи за определяне. 

8. Мастна обмяна – холестерол и фракции. Методи за определяне.  

9. Мастна обмяна – триглицериди. Методи за определяне. 

10. Микробиологична диагностика на условно патогенни чревни микроорганизми. 

11. Микробиологична диагностика на микроорганизми, причиняващи особено опасни 

инфекции. 

12. Микробиологична диагностика на туберкулоза. Микробиологична диагностика на 

Грам-негативни неферментативни микроорганизми. 

13. Микробиологично изследване на микроорганизми, причиняващи капкови инфекции. 

14. Микробиологична диагностика на анаеробни микроорганизми. 

15. Микробиологична диагностика на микроаерофилни микроорганизми. 

16. Електролити в кръвта – натрий, калий, хлориди. Методи за определяне. 

17. Електролити в кръвта – калций, магнезий и фосфор. Методи за определяне. 

18. Олигоелементи в кръвта – желязо. Желязосвързващ капацитет. Методи за определяне. 

19. Киселинно-алкална обмяна. Методи за определяне на КАО. Калибрационна крива. 

20. Аминотрансферази. Методи за определяне.  

21. Креатинкиназа и лактадехидрогеназа. Методи за определяне. 

22. Алкална фосфатаза, кисела фосфатаза, алфа-амилаза. Методи за определяне.  

23. Гамаглутамилтрансфераза, холинестераза, глутаматдехидрогеназа. Методи за 

определяне. 

24. Тромбоцити – морфология. Методи за определяне броя на тромбоцити. 

25. Микробиологична диагностика на хламидии, рикетсии. 

26. Микробиологична диагностика на род Candida. 

27. Микробиологична диагностика на вирусни инфекции. Серологична диагностика. 

28. Методи и принципи на хистологичното изследване. 
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29. Вземане на материал за хистологично изследване. Фиксация. Алгоритъм на 

изготвяне на постфиксационни микроскопски препарати. 

30. Видове включвания. Парафиново включване - алгоритъм. Микротоми. 

КОНСПЕКТ 

ПО КЛИНИЧНА ПРАКТИКА 

III част 

1. Време на кървене, време на съсирване. Протромбиново време. Методи за 

определяне.  

2. Тромбиново време. АРТТ. ФДП. ДД. Методи за определяне.  

3. Пунктати – трансудати, ексудати. Методи за изследване. 

4. Ликвор – микроскопско, макроскопско и химическо изследване. 

5. Изпражнения – микроскопско, макроскопско и химическо изследване. 

6. Влагалищна намазка. Проби за бременност. Методи за изследване. 

7. Спермограма. Методи за изследване. 

8. Функционално изследване на бъбреците. Клирънсови проби. Методи за изследване. 

9. Алгоритъм за определяне на кръвни групи по кръстосан метод. Определяне на Rh  

фактор.  

10. Микробиологично изследване на материали от отделителната и храносмилателна 

системи.  

11. Микробиологично изследване на материали от дихателната и полова системи. 

12. Микробиологично изследване на материали от кръвоносната и ЦНС. 

13. Микробиологично изследване на материали при ВБИ. 

14. Санитарно-микробиологично изследване на вода, въздух, почва. 

15. Санитарно-микробиологично изследване на хранителни продукти. 

16. Рутинни и специални хистологични оцветявания. 

17. Хистохимични и хистоензимни методи. Обработка на биопсични препарати. 

Изготвяне на трайни хистологични препарати. 

18. Диагностика на чревна и извънчревна амебиаза, малария, токсоплазмоза, 

трихомоназа, ламблиоза, лайшманиоза, балантидиоза. 

19. Диагностика на ентеробиоза, аскаридоза, трихинелоза, цестодози. 

ТЕМИ ЗА КУРСОВИ ПРОЕКТИ 

1. Мотивация и професионална реализация на медицинските лаборанти. 

2. Ролята на медицинския лаборант в превенцията и профилактиката на социално-

значимите заболявания. 

3. Болестите на 21-ви век – предизвикателства пред медико-лабораторната диагностика. 

4. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на дихателната система. 

5. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на ендокринната система. 

6. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на храносмилателната система. 

7. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на отделителната система. 

8. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на сърдечно-съдовата система. 

9. Медико-лабораторна диагностика на кръвните заболявания. 

10. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на репродуктивната система. 

11. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на нервната система. 

12. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на опорно-двигателната система. 
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13. Медико-лабораторна диагностика на инфекциозни заболявания. 

14. Превенция и контрол на ВБИ. 

15. Медико-лабораторна диагностика на паразитни заболявания. 

16. Медико-лабораторна диагностика на генетични заболявания. 

17. Медико-лабораторна диагностика на онкологични заболявания. 

18. Медико-лабораторна диагностика на имунодефицитни заболявания. 

19. Медико-лабораторна диагностика на автоимунни заболявания. 

20. Медико-лабораторна диагностика на вирусни заболявания. 

21. Иновационни технологии с приложимост в медико-лабораторна диагностика. 

22. Лабораторни информационни системи. 

 

 

 

 

СПОРТ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове 

Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V 

Спорт V 150  150 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Свободно избираем предмет. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Упражнения, самоподготовка, състезания. 

Продължителност на обучение: 

Пет семестъра. 

Хорариум: 

150 учебни часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Спортни уреди и друга спортна материална база. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, Изпитен тест за физическа дееспособност. 

Формиране на оценката: 

Формира се текуща оценка за всеки семестър. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Активно участие в часовете по спорт. Периодични тестове за физическа дееспособност. 
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Семестриален изпит: 
Не. 

Държавен изпит: 
Не. 

Водещ преподавател: 
Преподавател от Медицински колеж - Пловдив. 

АНОТАЦИЯ 

Физическата култура и спорта са призвани да поддържат висока 
работоспособност у студентите, обезпечаване физическото развитие и професионално-
приложната физическа подготовка в съответствие с изискванията на бъдещата 
специалност, да мотивират потребност от занимания с физически упражнения и спорт, 
да изграждат и развиват двигателни качества, спортно технически умения и навици. 

Програмата по физическо възпитание и спорт е разработена на база за обща 
спортна подготовка като са отчетени предпочитанията на студентите към отделните 
спортни дисциплини, възможностите на наличната спортна база. 

Като непосредствено продължение на учебния процес по физическо възпитание и 
спорт се явяват предоставените възможности за спортно усъвършенстване в 
профилираните групи по видове спорт и за самостоятелна подготовка, което способства 
за по нататъшното подобряване на спортните резултати на студентите и повишаване на 
спортното им майсторство. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

• Запазване и подобряване здравословното състояние и физическата 
дееспособност на студентите. 

• Усъвършенствуване на двигателните умения, навици и физически качества. 
• Подобряване физическото и физиологично състояние на студентите. Подготовка 

за участие в състезание. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

• Запазване и подобряване здравословното състояние и физическата 
дееспособност на студентите. 

• Усъвършенствуване на двигателните умения, навици и физически качества. 
• Подобряване физическото и физиологично състояние на студентите. Подготовка 

за участие в състезание. 
• Ежегодни вътрешни първенства по различните видове спорт. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

I курс 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА КАТО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ В МК 

Цели, задачи и организация на учебния процес със студентите. Физическото 

възпитание и спорта като учебен предмет във МК. Същност - физическото възпитание 
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и спорта като учебен предмет у нас и в чужбина, изпълнение на главните задачи на 

държавата, университета, колежа, студентите. Цели - произтичащи от: обществения 

характер, личностния характер, от спецификата на учебно-педагогическата дейност и 

преподаване на учебната дисциплина. Задачи - биологически, педагогически. 

Характеристика на учебния процес. Протичане. Планиране. Основни форми - обучение, 

възпитание, образование. Форми на организация - урочна, спортно-тренировъчна. 

Задължителни, факултативни и самостоятелни занимания. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ФИЗИЧЕСКОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ПРИ СТУДЕНТИТЕ. СРЕДСТВА И МЕТОДИ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 

Здравни и социално-психологически аспекти. Здравни аспекти - превантивно средство 

против заболяванията; повишаване на физическите възможности и укрепване на 

организма; психическа устойчивост; закаляване; хигиенни фактори; коригиране на 

телесната съразмерност; отстраняване на последствията от заболявания, травми, 

дефекти. Социални аспекти - създаване на потребност, интереси и мотиви за 

занимания; смислено прекарване на свободното време; активен отдих; професионално - 

приложна подготовка; трудова активност и дълголетие. Средства на физическото 

възпитание - физически упражнения, естествени сили на природата, хигиенни фактори. 

Класификация на средствата -гимнастика, игри, спорт и туризъм. Методи - методи на 

възпитание, на двигателна дейност, за проверка и оценка. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

ОСНОВНА ГИМНАСТИКА 

Същност - основа на физическото възпитание, част от общата и специална физическа 

подготовка. Задачи - развитие на физически качества, общи, специални и приложни 

двигателни навици. Средства - общоразвиващи упражнения. Класификация на 

упражненията - по анатомичен признак: за мускулите на ръцете и раменния пояс, на 

трупа, гръбни и коремни мускули, мускулите на краката и тазобедрените стави. 

Основни изходни положения и движения на човешкото тяло и неговите части - стоеж, 

седеж, клек, лег, тилен лег, опори, колянка, висове, наклон, извивка, повдигане и 

снемане, кръгове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

ОСНОВНА ГИМНАСТИКА 

Упражнения с общо въздействие. Комплекси. Упражнения с общо въздействие - 

комплекс за ръцете, раменния пояс, талията и коремната мускулатура. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

ЛЕКА АТЛЕТИКА. СПРИНТОВО БЯГАНЕ. НИСЪК СТАРТ 

Техника на спринтовото бягане - старт и стартово положение, стартово излитане и 

стартово ускорение, бягане по разстоянието, финиширане. Бегови упражнения - ситно 

бягане, бягане с високо повдигане на коленете, ускорително бягане на отсечки по 20-30 

м. Нисък старт - техника на ниския старт - подготвителни упражнения. Варианти - 

обикновен, скъсен и удължен куршумен старт. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 

ЛЕКА АТЛЕТИКА. БЯГАНЕ НА СРЕДНИ РАЗСТОЯНИЯ. ВИСОК СТАРТ 

Бягане на средни разстояния. Техника на бягането - особености: държането на трупа, 

движението на краката и на ръцете. Бягане с ниска интензивност, на интервали, с 

променлива интензивност (фартлек). Висок старт. Техника на високия старт - стартово 

положение, основни действия при командите, стартово ускорение. Специална 

физическа подготовка - подготвителни, специални и бегови упражнения за развитие на 

издръжливостта. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 

БАСКЕТБОЛ. ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ИГРАТА. ДЕЙСТВИЯ БЕЗ И С ТОПКА. 

ПРАВИЛОЗНАНИЕ 

Основни познания за играта сведения. Действия без топка - баскетболен стоеж, 

придвижване по игрището (бягане, прибавни плъзгащи стъпки, спиране), изменение на 

посоката (заобикаляне, оттласкване от външен крак), отскачане и приземяване. 

Действия с топка - ловене и подаване на топката с две ръце от гърди, чрез пода и над 

глава. Правилознание - игрище, топка, състезатели. Учебна игра - същност, 

характеристика, исторически данни. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 

БАСКЕТБОЛ. БАСКЕТБОЛЕН ДРИБЪЛ. СТРЕЛБА ОТ СТАТИЧНО ПОЛОЖЕНИЕ. 

ПРАВИЛОЗНАНИЕ 

Баскетболен дрибъл. Основни правила и техника при дрибъл. Водене на топката по 

права линия, с промяна на посоката. Дрибъл, спиране, подаване и получаване на 

топката. Стрелба от статично положение. Стрелба в коша с една ръка над главата от 

място под коша, от близко и средно разстояние. Стрелба в коша с две ръце. 

Наказателни удари - техника на изпълнение. Правилознание - вкарване на топката в 

игра, времетраене и части на играта, крачки, двоен дрибъл, секунди, нарушения, 

отчитане на резултата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 

БАСКЕТБОЛ. ЛОВЕНЕ И ПОДАВАНЕ НА ТОПКАТА В ДВИЖЕНИЕ 

Стрелба в коша от движение. Ловене и подаване на топката в движение - разновидно по 

двойки и по тройки без и със смяна на местата, с една и две ръце. Стрелба в коша от 

движение - техника на стрелбата в коша в движение след двукрачков ритъм 

„баскетболна крачка” с една ръка над главата, след дрибъл, след получаването и под 

коша, от неудобната страна с една ръка отдолу. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 

БАСКЕТБОЛ. СТРЕЛБА В КОША С ДВЕ РЪЦЕ ОТДОЛУ. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

НА ДЕЙСТВИЯТА БЕЗ И С ТОПКА 

Стрелба в коша с две ръце отдолу - техника на стрелбата - положение и движение на 

тялото, ръцете и топката. Подготвителни упражнения - имитация. Стрелба с две ръце 

отдолу от място и в движение, след дрибъл, след получаването и под коша, от 

неудобната страна. Усъвършенстване на действията без и с топка - ловене, подаване, 

пивотиране, дрибъл, стрелба в коша от място и в движение. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 

БАСКЕТБОЛ. СТРЕЛБА В КОША С ОТСКОК. ВЕТРИЛООБРАЗНА СТРЕЛБА 

Стрелба в коша с отскок - техника на стрелбата - положение и движение на тялото, 

ръцете и топката. Подготвителни упражнения. Стрелба от място от близко и средно 

разстояние, след дрибъл, след получаване на топката. Ветрилообразна стрелба - 

техника на стрелбата - изпълнение от близко и средно разстояние. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 2 часа 

ВОЛЕЙБОЛ. ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ИГРАТА. ДЕЙСТВИЯ БЕЗ И С ТОПКА. 

ПОДАВАНЕ И ПОЕМАНЕ НА ТОПКАТА С ДВЕ РЪЦЕ ОТГОРЕ 

Правилознание. Основни познания за играта - същност, характеристика, исторически 

сведения. Действия без топка - волейболен стоеж; придвижване - бягане, спиране, 

отскачане, приземяване. Действия с топка - подаване и поемане във висок и среден 

волейболен стоеж, с отклоняване в страни и в цел на стена и по двойки, назад и през 

глава. Подаване и поемане на топката с две ръце отгоре - техника на подаването и 

поемането - стоеж, движение на краката, тялото и ръцете. Изпълнение на стена и по 

двойки. Правилознание - игрище, топка, състезатели. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 

ВОЛЕЙБОЛ. ПОДАВАНЕ И ПОЕМАНЕ НА ТОПКАТА С ДВЕ РЪЦЕ ОТДОЛУ. 

СПЕЦИАЛНА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА. ПРАВИЛОЗНАНИЕ 

Подаване и поемане с две ръце отдолу - техника на подаването и поемането - стоеж, 

движение на краката, тялото и ръцете. Изпълнение на стена и по двойки. Подаване с 

две ръце отдолу - назад през глава, с приземяване. Долен лицев начален удар - техника 

на изпълнение на удара - изходно положение, подхвърляне на топката и нанасяне на 

удар. Имитация на удара, изпълнение на стена, по двойки без и на мрежа, с насочване в 

отделните зони. Правилознание - вкарване на топката в игра, подреждане, отчитане на 

резултата, части на играта, нарушения. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 2 часа 

ВОЛЕЙБОЛ. ДОЛЕН ЛИЦЕВ НАЧАЛЕН УДАР. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

ВИДОВЕТЕ ПОДАВАНИЯ 

Долен лицев начален удар - техника на изпълнение на удара - изходно положение, 

подхвърляне на топката и нанасяне на удар. Имитация на удара, изпълнение на стена, 

по двойки без и на мрежа, с насочване в отделните зони. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 2 часа 

ВОЛЕЙБОЛ. ГОРЕН ЛИЦЕВ НАЧАЛЕН УДАР. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДОЛЕН 

НАЧАЛЕН УДАР 

Горен лицев начален удар - техника на изпълнение на удара - изходно положение, 

подхвърляне на топката и нанасяне на удар. Имитация на удара, изпълнение на стена, 

по двойки и на мрежа, с насочване в отделните зони. 

УПРАЖНЕНИЕ № 16 – 2 часа 

ВОЛЕЙБОЛ. ПОСРЕЩАНЕ НА НАЧАЛЕН УДАР. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

НАЧАЛНИТЕ УДАРИ 

Посрещане на начален удар. Общи принципи при посрещането - позиция, положение на 

тялото, отиграване и насочване на топката. Подреждане при посрещане. 

Усъвършенстване на началните удари - долен и горен начален удар. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 17 – 2 часа 

ФУТБОЛ. ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ИГРАТА. ТЕХНИКА НА ИГРАЧИТЕ. 

ПРАВИЛОЗНАНИЕ 

Основни познания за играта - същност, характеристика, исторически сведения. Техника 

на играчите. Действия без топка - придвижване по игрището: бягане, скокове, 

спирания, обръщане и лъжливи движения (финтове). Удари по топката с крак - техника 

на изпълнение на вътрешен, прав удар, прав вътрешен удар. Удари и овладяване на 

ниска, средно висока и високолетяща топка. Правилознание - игрище, топка, 

състезатели. 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 2 часа 

ФУТБОЛ. УДАРИ ПО ТОПКАТА С КРАК. ПРАВИЛОЗНАНИЕ 

Удари по топката с крак - техника на изпълнение на вътрешен, прав удар, прав 

вътрешен удар. Удари и овладяване на ниска, средно висока и високолетяща топка. 

Правилознание - игрище, топка, състезатели. 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 2 часа 

ФУТБОЛ. СПИРАНЕ НА ТОПКАТА. УДАРИ С ГЛАВА 

Спиране на топката - техника на спиране на топката с крак, с тяло, с глава. Спиране и 

подаване на топката по двойки и в движение. Удари с глава - техника на удара. 

Положение и движение на тялото и неговите части при изпълнение на удара. Удари от 

място с отскок. 

УПРАЖНЕНИЕ № 20 – 2 часа 

ФУТБОЛ. ВОДЕНЕ НА ТОПКАТА. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УДАРИТЕ С КРАК И 

С ГЛАВА 

Водене на топката - особености. Техника при водене на топката с вътрешната част на 

ходилото, с горната част на ходилото, с глава. Водене с със смяна на посоката. 

Усъвършенстване на ударите с крак и с глава - игра в квадрати. 

УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 2 часа 

ФУТБОЛ. ЛЪЖЛИВИ ДВИЖЕНИЯ /ФИНТОВЕ/. ОТНЕМАНЕ НА ТОПКАТА 

Лъжливи движения - особености. Изпълнение на лъжливи движения без и с топка. 

Водене на топката и преодоляване на противник с лъжливи движения. Отнемане на 

топката - техника при отнемане с крак „шпагат”, с тяло, с глава 

УПРАЖНЕНИЕ № 22 – 2 часа 

БАДМИНТОН. ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ИГРАТА. ПОДАВАНЕ. ПРАВИЛОЗНАНИЕ 

Основни познания за играта - същност, характеристика, исторически сведения. Начин 

на държане на ракетата, игрови стоеж, придвижване в игрището. Подготвителни 

упражнения. Свободно удряне на перцето с длановата и обратната страна на ракетата - 

упражнения по двойки. Подаване - удари с вътрешната и външната страна на ракетата. 

Подготвителни упражнения, техника на подаването през мрежата. Късо подаване - 

техника на изпълнение с външната страна на ракетата. Правилознание - игрище, мрежа, 

ракета, перце. 

УПРАЖНЕНИЕ № 23 – 2 часа 

БАДМИНТОН. ПОДАВАНЕ. ПРАВИЛОЗНАНИЕ 

Подаване - удари с вътрешната и външната страна на ракетата. Подготвителни 

упражнения, техника на подаването през мрежата. Късо подаване - техника на 
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изпълнение с външната страна на ракетата. Правилознание - игрище, мрежа, ракета, 

перце. 

УПРАЖНЕНИЕ № 24 – 2 часа 

БАДМИНТОН. УДАРИ. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОДАВАНЕТО 

Удари. Видове. Техника на изпълнение на удари с вътрешната и външна страна на 

ракетата, високо - далечен удар, удар отгоре, атакуващ удар, плосък удар, сечени удари. 

Подготвителни упражнения. Усъвършенстване на ударите - удари по двойки на 

мрежата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 25 – 10 часа 

ФИТНЕС КРЪГОВИ ТРЕНИРОВКИ 

Методика и организация на работа. Упражнения с гири, дъмбели, щанга и на гладиатор. 

Методи на тренировка - повторен, на максималните усилия, изометричен (на 

статичните усилия), изотоничен (на динамичните усилия). Средства и обем на 

натоварване - силовите упражнения - основно средство. Анатомия - мускулни групи на 

човешкото тяло. Упражнения с гири, дъмбели. щанга и на гладиатор - разучаване и 

изпълнение на упражненията. Кръгова тренировка. 

УПРАЖНЕНИЕ № 26 – 2 часа 

КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ 

УМЕНИЯ 

Нормативи и тестове за оценка - изпълнение. 

ІІ курс 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА 

Физически качества. Средства и методи за тяхното развитие в учебния процес по 

физическо възпитание и спорт. Формиране на двигателни умения и навици. Физически 

качества. Класификация - сила, бързина, издръжливост, ловкост, гъвкавост. Средства - 

общоразвиващи упражнения, упражнения с елементи от техниката на спорта. Методи - 

повторен, променлив, комбиниран, контролно - състезателен, кръгов метод, на 

максималните усилия, динамичен и изометричен метод. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ФОРМИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИ УМЕНИЯ И НАВИЦИ. 

Двигателен навик - характеристика на понятието. Формиране на двигателния акт като 

навик. Фази - на ирадиация на нервните процеси с генерализация на обратните реакции; 

концентрация на възбуждението, подобряване на координацията, отстраняване на 

излишното мускулно напрежение; стабилизация; висока степен на координация и 

автоматизация. Етапи на обучение - начално разучаване; задълбочено разучаване; 

затвърждаване и усъвършенстване на двигателния навик. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

ОСНОВНА ГИМНАСТИКА. УПРАЖНЕНИЯ НА И С УРЕДИ. УПРАЖНЕНИЯ ПО 

ДВОЙКИ. КОМПЛЕКСИ 

Упражнения на и с уреди - гимнастическа стена, гимнастическа пейка, гимнастически 

стол, с медицинска топка, тояжка, бухалка, въженце, гирички. Упражнения по двойки - 
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без и с уред. Приложни и изправителни упражнения без и с уреди, упражнения за 

специална подготовка за развитие на физически качества. Комплекси - разучаване и 

изпълнение. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

ЛЕКА АТЛЕТИКА. СКОК НА ДЪЛЖИНА ОТ МЯСТО 

Фази на скока - засилване, отскок, летеж, приземяване. Техника на изпълнение на 

скока. Подготвителни упражнения -подскоци с един, с два крака, многоскоци. 

Цялостно изпълнение на скока. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

ЛЕКА АТЛЕТИКА. БЪРЗИНА НА РЕАКЦИЯТА. СКОРОСТНО-СИЛОВИ КАЧЕСТВА 

Бързина на реакцията - характеристика. Стартове от нисък и висок старт. Скоростно - 

силови качества - максимално бързо пробягване на отсечки - 30-40 м, бягане по наклон, 

бягане с предварително засилване (летящ старт), със съпротивление. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 

БАСКЕТБОЛ. ЛИЧНА ЗАЩИТА 

Усъвършенстване на изучените технически елементи. Лична защита - основни 

принципи Видове - класическа надиграваща лична защита, полунадиграваща лична 

защита - разучаване и изпълнение. Усъвършенстване на изучените технически 

елементи - стрелба в коша, владеене на топката. Учебна игра с приложение на лична 

защита. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 

БАСКЕТБОЛ. ЗОНОВА ЗАЩИТА. СПЕЦИАЛНА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА 

Зонова защита - основни принципи. Разучаване и изпълнение. Зонова защита на 6 м от 

коша - формация 1:2:2. Учебна игра с приложение на зонова защита. Специална 

Физическа подготовка - упражнения за бързина, отскокливост и издръжливост. Учебна 

игра с приложение на зонова защита. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 

БАСКЕТБОЛ. БЪРЗ ПРОБИВ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ БЪРЗ ПРОБИВ 

Бърз пробив - основни принципи. Бърз пробив след овладяване на топката при 

несполучлива стрелба и дълго извеждащо подаване, след стрелба от наказателни удари 

- разучаване и изпълнение. Противодействие срещу бърз пробив - спринт назад с лице 

до средната линия, преминаване в лична защита; атакуване на играча, овладял 

отскочилата топка от таблото и възпрепятстване на дълго извеждащо подаване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 

БАСКЕТБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В НАПАДЕНИЕ И 

ЗАЩИТА 

Индивидуални и колективни действия в нападение и защита. Атакуване със стрелба в 

коша при оптимални условия - финт за стрелба, пивотиране, стрелба. Атакуване с 

пробив към коша с дрибъл - финт за стрелба в коша при екстремални условия - от 

неудобна позиция, при неочаквано противодействие, при числено превъзходство. 

Противодействие при числено неравенство. Борба под коша. Заслон. Противодействие 

срещу заслон. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 

ВОЛЕЙБОЛ. ЗАБИВАНЕ. БЛОКАДА. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИЗУЧЕНИТЕ 

ТЕХНИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

Забиване. Фази при техниката на забиване - засилване, отскок, удар по топката и 

приземяване. Забиване по посока на засилването и по правата, по диагонала, по късо, 

ниско и високо повдигнати топки. Блокада. Основни принципи. Единична блокада - 

техника на изпълнение. Усъвършенстване на изучените технически елементи - 

подаване, посрещане. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 

ВОЛЕЙБОЛ. ПУСКАНЕ НА ТОПКАТА. ДВОЙНА БЛОКАДА.УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

НА ИЗУЧЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

Пускане на топката - техника на изпълнение. Двойна блокада - техника на изпълнение. 

Усъвършенстване на изучените технически елементи - подаване, посрещане, начален 

удар. Учебна игра. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 2 часа 

ВОЛЕЙБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В НАПАДЕНИЕ. 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИЗУЧЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

Общи принципи. Индивидуални и колективни действия при изпълнение на начален 

удар, забиване, при пускане и возене на топката, при блокада. Подсигуряване на 

забиващ играч. Индивидуални и колективни действия в защита. Подреждане, 

придвижване при посрещане на начален удар, блокада, подсигуряване на блокада, 

задна защита, подсигуряване на забиващ. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 

ВОЛЕЙБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В ЗАЩИТА 

Индивидуални и колективни действия в защита. Подреждане, придвижване при 

посрещане на начален удар, блокада, подсигуряване на блокада, задна защита, 

подсигуряване на забиващ. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 2 часа 

ФУТБОЛ. СТАТИЧНИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОБЩА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА 

Статични положения. Техника на изпълнение на статично хвърляне, наказателен удар, 

ъглов удар. Пряк свободен удар извън наказателното поле. Обща физическа 

подготовка. Подобряване на скоростно-силовите качества - пробягване на отсечки от 

30-40 м. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 2 часа 

ФУТБОЛ 

Жонглиране. Индивидуални тактически действия. Жонглиране - техника при 

жонглиране с десен, с ляв крак, с глава. Индивидуални тактически действия - избор на 

място, откриване, покриване, преодоляване на противников състезател. 

УПРАЖНЕНИЕ № 16 – 2 часа 

ФУТБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В НАПАДЕНИЕ 

Схема на игра при нападение. Нападение при постепенно изнасяне на топката, при бърз 

пробив, при контраатака. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 17 – 2 часа 

ФУТБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В ЗАЩИТА 

Техника на вратаря. Индивидуални и колективни действия в защита. Общи принципи. 

Схема на игра при защита. Изкуствена засада - начин на приложение в защита. 

Персонална защита. Техника на вратаря - техника на ловене на топката, отбиване на 

топката, хвърляне на топката, подаване на топката. Игра на вратаря при изпълнение на 

11 м наказателен удар, при ъглов удар, при статични удари извън наказателното поле. 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 2 часа 

БАДМИНТОН. ПОСРЕЩАНЕ. УДАРИ – УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

Посрещане - общи принципи. Техника при посрещане на перцето, посрещане на перце 

насочено в тялото, подлагане на перцето. Удари - усъвършенстване - удари по двойки 

на мрежата. 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 2 часа 

БАДМИНТОН. ТАКТИКА ПРИ НАПАДЕНИЕ И ЗАЩИТА. ИГРА ПО ДВОЙКИ 

Тактика при нападение и защита. Позиции за атака. Тактика при удар в „половин поле”, 

при диагонални удари, след високо - далечно подаване. Тактика при посрещане на 

перцето при късо подаване, при перце насочено в тялото. Игра по двойки - основни 

положения и правилознание. Тактика при игра по двойки.  

УПРАЖНЕНИЕ № 20 – 2 часа 

ТЕНИС НА МАСА. ДЛАНОВИ И ОБРАТНИ НАЧАЛНИ УДАРИ. УСЪВЪРШЕНСТВА-

НЕ НА ДЛАНЕН И ОБРАТЕН ПЛОСЪК УДАР. ПРАВИЛОЗНАНИЕ 

Изходно положение, хват на ракетата, подготвителни упражнения, имитация. Техника 

на изпълнение над маса по диагонал и по права. Правилознание - подаване, отчитане на 

резултата, части на играта. 

УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 2 часа 

ТЕНИС НА МАСА. ДЛАННИ И ОБРАТНИ НАПАДАТЕЛНИ УДАРИ. НАЧАЛНИ 

УДАРИ - УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

Дланови нападателни удари. Техника на ударите. Подготвителни упражнения и 

имитация на ударите. Изпълнение над маса на дланов изтеглен нападателен удар по 

права и диагонал. Обратни нападателни удари. Техника на ударите. 

Подготвителни упражнения и имитация на ударите. Изпълнение на обратен плосък и 

изтеглен удар по права и диагонал. Начални удари - усъвършенстване на ударите над 

маса по права и диагонал. 

УПРАЖНЕНИЕ № 22 – 2 часа 

ТЕНИС НА МАСА. ДЛАННИ И ОБРАТНИ КОНТРА НАПАДАТЕЛНИ УДАРИ. 

НАПАДАТЕЛНИ УДАРИ - УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

Дланни контра нападателни удари. Техника на ударите. Подготвителни упражнения и 

имитация на ударите. Изпълнение над маса на дланови контра нападателни удари по 

права и диагонал. Обратни контра нападателни удари. 

Техника на ударите. Подготвителни упражнения и имитация на ударите. 

Изпълнение над маса на обратни контра нападателни удари по права и диагонал. 

Нападателни удари - усъвършенстване на ударите по права и диагонал. Учебна игра. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 23 – 14 часа 

ФИТНЕС КРЪГОВИ ТРЕНИРОВКИ. КОМПЛЕКСИ ЗА СИЛОВА ПОДГОТОВКА 

Комплекси за силова подготовка - разучаване и изпълнение на комплекси с гири, 
дъмбели, щанга и гладиатор при едно занимание седмично. Кръгова тренировка. 

УПРАЖНЕНИЕ № 24 – 2 часа 

КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ 

УМЕНИЯ. НОРМАТИВИ И ТЕСТОВЕ ЗА ОЦЕНКА - ИЗПЪЛНЕНИЕ  

ІІІ курс 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

КОНТРОЛ, САМОКОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ В ЗАНИМАНИЯТА С ФИЗИЧЕСКИ 

УПРАЖНЕНИЯ И СПОРТ 

Контрол. Видове контрол - текущ, поетапен. Медикобиологичен контрол. Измерване и 
отчитане параметрите на пулсовата честота при физическо натоварване. Физиологична 
крива. Функционални тестове. Тестове за физическа работоспособност. Самоконтрол. 
Задачи. Показатели - субективни, обективни. Оценка на възможностите - обхват и 
начин на оценка. Оценка на физическото развитие. Основни параметри - ръст, тегло, 
гръдна обиколка, станова сила и ръчна динамометрия, жизнена вместимост. Оценка на 
физическата дееспособност. Проявление на физическите качества - сила, бързина, 
издръжливост, ловкост, гъвкавост. Тестове. Оценка на двигателни умения и навици. 
Нормативи - използването на отделни елементи от техниката, стандартни положения, 
индивидуални и колективни игрови действия. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ЛЕКА АТЛЕТИКА. ОБЩА БЕГОВА И СКОКОВА ПОДГОТОВКА 

Спринтово бягане - отсечки с максимално бързо темпо от нисък и висок старт. 
Равномерно бягане и бягане с променливо темпо. Подскоци, многоскоци. Подобряване 
взривната сила на долните крайници. Скок на дължина от място и отскок на височина 
от място - усъвършенстване на техниката. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

БАСКЕТБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В НАПАДЕНИЕ И 

ЗАЩИТА 

Индивидуални и колективни действия в нападение и защита - усъвършенстване на 
изучените технически и тактически елементи и действия. Учебна игра. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

БАСКЕТБОЛ. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА И ТАКТИЧЕСКА 

ПОДГОТОВКА 

Проверка и оценка на техническата и тактическа подготовка. Оценяване на 
техническите и тактически умения по време на игра. Изпълнение на нормативи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

ВОЛЕЙБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В НАПАДЕНИЕ И 

ЗАЩИТА 

Индивидуални и колективни действия в нападение и защита - усъвършенстване на 
изучените технически и тактически елементи и действия. Учебна игра. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 

ВОЛЕЙБОЛ. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА И ТАКТИЧЕСКА 

ПОДГОТОВКА 

Проверка и оценка на техническата и тактическа подготовка. Оценяване на 

техническите и тактически умения по време на игра. Изпълнение на нормативи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 

ФУТБОЛ. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В НАПАДЕНИЕ И 

ЗАЩИТА 

Индивидуални и колективни действия в нападение и защита - усъвършенстване на 

изучените технически и тактически елементи и действия. Учебна игра. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 

ФУТБОЛ. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА И ТАКТИЧЕСКА 

ПОДГОТОВКА 

Проверка и оценка на техническата и тактическа подготовка. Оценяване на 

техническите и тактически умения по време на игра. Изпълнение на нормативи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 12 часа 

ФИТНЕС КРЪГОВИ ТРЕНИРОВКИ. КОМПЛЕКСИ ЗА СИЛОВА ПОДГОТОВКА 

Комплекси за силова подготовка - разучаване и изпълнение на комплекс с въженце, 

гири, дъмбели, щанга и гладиатор при две - три занимания седмично. Кръгова 

тренировка. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 

ИЗПИТЕН ТЕСТ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ 

Нормативи и тестове за оценка - изпълнение. 

ИЗПИТЕН ТЕСТ И ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ 

ЖЕНИ: оценка 

Коремни преси-брой 

Велоергометър-време 

300 м.гл.бягане-време 

Слаб 2 

под 20 

под 1 мин 

над 80 сек 

Среден 3 

34 

1,10 мин. 

80 сек. 

Добър 4 

45 

2,20 мин. 

75 сек. 

Мн.добър 5 

55 

3,30 мин. 

70 сек. 

Отличен 6 

65 

4,30 мин. 

65 сек. 

МЪЖЕ: оценка 

Лицеви опори-брой 

Велоергометър-време 

600 м.гл.бягане-време 

Слаб 2 

под 15 

под 1,45 мин 

над 170 сек 

Среден 3 

23 

2,35 мин. 

170 сек. 

Добър 4 

28 

3,50 мин. 

150 сек. 

Мн.добър 5 

33 

5,20 мин. 

140 сек. 

Отличен 6 

40 

8 мин. 

130 сек. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Волейбол – техника и тактика, Д. Захариев, М. Димитров, А. Ейнгорн. 

2. Баскетбол – начин на обучение, техника и тактика, В.Темков. 

3. Лека атлетика – обучение. 

4. Тенис на маса обучение на начинаещи. 

5. Бадминтон – обучение, П. Касабян. 
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпит Часове 

Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ 

Английски 

език 
ІІ 60 - 60 0/2 0/2 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Свободноизбираема. 

Образователно-квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Два семестъра. 

Хорариум: 

60 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Упражнения, семинари, групова и самостоятелна работа, разиграване на ситуации – 

ролеви игри. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, в резултат на писмено, устно и тестово изпитване. 

Формиране на оценката: 

Окончателната оценка е комплексна и оценява цялостното представяне и усвоени 

знания и умения по време на обучението. Оценката се закръгля до единица и се вписва 

в учебната документация. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Текущият контрол включва провеждане на два програмирани теста в края на всеки 

семестър. Оформянето на крайната оценка става въз основа на оценките от писменото 

изпитване и задължителния текущ контрол и участието по време на занятия. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Преподавател от Медицински колеж - Пловдив. 
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АНОТАЦИЯ 

През първия семестър се преговаря основната граматика и се надгражда 

речниковия фонд. През втория семестър студентите изучават медицинска терминология 

на английски език, съобразно специалността си. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Да активира речниковия запас на студентите така, че да могат да се справят с 

повечето житейски ситуации, както и да натрупат познания в областта на медицинската 

терминология от тяхната специалност. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Теоретични познания – да се изгради граматико-лексикален корпус от знания за 

езика и културата, което да позволи на студентите да се справят с различни житейски 

ситуации и да натрупат компетенции по отношение на тясната си специализация. 

Практически умения – свободно общуване на ниво А2/В1 от ЕЕР; справяне с 

житейски ситуации като пазаруване, пътуване, упътване и др.; прилагане на усвоените 

специализирани познания (думи и термини), свързани с болничните заведения и 

спецификата на парамедицинския контекст. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ПРОВЕРКА НА ВХОДНОТО НИВО 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ОСНОВЕН ПРЕГОВОР НА СЕГАШНИТЕ ВРЕМЕНА 

Сегашно просто, сегашно продължително, и сегашно перфектно време. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

ОСНОВЕН ПРЕГОВОР НА МИНАЛИТЕ ВРЕМЕНА 

Минало просто, минало продължително, и минало перфектно време. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

ВИДОВЕ ГЛАГОЛИ 

Спомагателни и модални глаголи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 

ВИДОВЕ ВЪПРОСИ. ОТРИЦАТЕЛНИ ФОРМИ 

Начини на отговаряне на общите и специални въпроси. Отрицателни форми. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ 

Бройни и небройни съществителни имена. Единствено и множествено число. Начини 

на образуване на притежание. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 

МЕСТОИМЕНИЯ 

Видове – лични, възвратни, притежателни, въпросителни и относителни местоимения. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 

ЧЛЕНУВАНЕ 

Определителен и неопределителен член. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 

ПРИЛАГАТЕЛНИ И НАРЕЧИЯ 

Степенуване на прилагателните имена. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 

ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 2 часа 

УСЛОВНИ ИЗРЕЧЕНИЯ. ВИДОВЕ 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 

ЗАЛОГ 

Страдателен, деятелен залог. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 2 часа 

ПРЕДЛОЗИ И ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ГЛАГОЛИ 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 2 часа 

ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 

УПРАЖНЕНИЕ № 16 – 4 часа 

БОЛНИЦА – МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини) 

УПРАЖНЕНИЕ № 17 – 4 часа 

БОЛНИЦА – УСТРОЙСТВО 

Усвояване на специализирани думи и термини, работа с подходящи текстове 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 4 часа 

БОЛНИЦА – ПРИЕМ, ПРЕГЛЕД, ИЗСЛЕДВАНЕ, СНЕМАНЕ НА АНАМНЕЗА 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини), разиграване на ситуации 

(ролеви игри) 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 4 часа 

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини), разиграване на ситуации 

(ролеви игри). 
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УПРАЖНЕНИЕ № 20 – 4 часа 

БОЛНИЯТ – ВИДОВЕ БОЛКИ, СИМПТОМИ, ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини), разиграване на ситуации 

(ролеви игри). 

УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 4 часа 

ХИГИЕНА, ПРОФИЛАКТИКА, МЕДИЦИНСКИ МОНИТОРИНГ 

Усвояване на специализирани думи и термини, работа с текст. 

УПРАЖНЕНИЕ № 22 – 4 часа 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ (ПО СПЕЦИАЛНОСТИ) 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини). 

УПРАЖНЕНИЕ № 23 – 2 часа 

ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1985. 

2. Кацарова, А. Павлова, Практическа английска граматика, София 1990. 

3. English in Medicine, Cambridge University Press, 2000. 

4. Любов Кожухарова, English for the Medical Community, (Английски за медици, 

медицински сестри, рехабилитатори), София, 1998. 

5. Д-р Христо Босев, Английски език в медицинската практика, Русе, 1993. 

6. Английско-български речник, “Е” ООД, 1997. 

7. Английско-български медицински речник, София, 1992. 

8. Медицинска терминология, София, 1975. 

9. English for Medicine, Course Book in Higher Education Studies, Garnet Publishing Ltd., 

2010. 

10. Nursing, Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2011. 

КОНСПЕКТ 

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

1. Образуване на сегашните времена. 

2. Образуване на миналите времена. 

3. Начини на образуване на бъдеще време. 

4. Видове глаголи. 

5. Видове въпроси. 

6. Съществително име. 

7. Местоимения. 

8. Членуване. 

9. Прилагателни и наречия. 

10. Числителни имена. 

11. Условни изречения. 

12. Залог. 

13. Предлози и фразеологични глаголи. 

14. Болница – медицински персонал. 
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15. Болница – устройство. 

16. Болница – прием, преглед, изследване, снемане на анамнеза. 

17. Първа долекарска помощ. 

18. Болният – видове болки, симптоми, заболявания. 

19. Хигиена, профилактика, медицински мониторинг. 

20. Специализирана медицинска терминология (по специалности). 

 

 

 

 

 

НЕМСКИ ЕЗИК 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І II 

Немски език II 60 - 60 0/2 0/2 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Свободноизбираема. 

Образователно-квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Два семестъра. 

Хорариум: 

60 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Упражнения, семинари, групова и самостоятелна работа, разиграване на ситуации – 

ролеви игри. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, в резултат на писмено, устно и тестово изпитване. 

Формиране на оценката: 

Окончателната оценка е комплексна и оценява цялостното представяне и усвоени 

знания и умения по време на обучението. Оценката се закръгля до единица и се вписва 

в учебната документация. 
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Аспекти при формиране на оценката: 

Текущият контрол включва провеждане на два програмирани теста в края на всеки 

семестър. Оформянето на крайната оценка става въз основа на оценките от писменото 

изпитване и задължителния текущ контрол и участието по време на занятия. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Преподавател по немски език от специалност „Медицински лаборант” в Медицински 

колеж - Пловдив. 

АНОТАЦИЯ 

През първия семестър се преговаря основната граматика и се надгражда 

речниковия фонд. През втория семестър студентите изучават медицинска терминология 

на немски език, съобразно специалността си. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Да активира речниковия запас на студентите така, че да могат да се справят с 

повечето житейски ситуации, както и да натрупат познания в областта на медицинската 

терминология от тяхната специалност. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Теоретични познания – да се изгради граматико-лексикален корпус от знания за 

езика и културата, което да позволи на студентите да се справят с различни житейски 

ситуации и да натрупат компетенции по отношение на тясната си специализация. 

Практически умения – свободно общуване на ниво А2/В1 от ЕЕР; справяне с 

житейски ситуации като пазаруване, пътуване, упътване и др.; прилагане на усвоените 

специализирани познания (думи и термини), свързани с болничните заведения и 

спецификата на парамедицинския контекст. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ПРОВЕРКА НА ВХОДНОТО НИВО НА ГРУПАТА 

Тестови контрол. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ 

Род, число на съществителното име. Определителен и неопределителен член. Силно и 

слабо склонение на съществителното име. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

ГЛАГОЛИ 

Видове глаголи. Спрежение на глаголите в Praеsens. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

ОСНОВНИ ФОРМИ НА ГЛАГОЛА 

Силни и слаби глаголи. Спрежение на глагола в lmperfekt. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

СЛОВОРЕД НА НЕМСКОТО ИЗРЕЧЕНИЕ 

Глаголи с делими и неделими представки. Рамкова конструкция на изреченията при 

глаголите с неделими представки. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 

СПРЕЖЕНИЕ НА ГЛАГОЛА В PERFEKT И PLUSQUAMPERFEKT 

Образуване, употреба, и превод на двете глаголни времена. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 

СПРЕЖЕНИЕ НА ГЛАГОЛА ВЪВ FUTUR І И FUTUR ІІ 

Образуване, употреба, и превод. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 

МОДАЛНИ ГЛАГОЛИ 

Спрежение, значение и употреба на модалните глаголи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 

ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА 

Склонения на прилагателните имена. Степенуване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 

МЕСТОИМЕНИЯ. ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА 

Видове местоимения. Числителни имена. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 

ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБА НА ПРЕДЛОЗИТЕ В НЕМСКИЯ ЕЗИК 

Предлози с Akkusativ, Dativ, Genitiv. 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 2 часа 

ПОДЧИНЕНИ ИЗРЕЧЕНИЯ С КРАЕН СЛОВОРЕД 

Инфинитивни конструкции с “zu”, “um… zu”, “statt... zu” ohne... zu, “haben + zu + lnf” 

“sein + zu + lnf”. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 

ЗАЛОГ НА ГЛАГОЛА 

Образуване и употреба Vorgangspassiv и Zustandspassiv. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 2 часа 

НАКЛОНЕНИЕ НА ГЛАГОЛА 

Образуване и употреба на Konjunktiv и Konditional І, ІІ /wuеrde Form/. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 2 час 

ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 

Тестови контрол. 

УПРАЖНЕНИЕ № 16 – 2 часа 

МЕДИЦИНА. СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНАТА 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини). 

УПРАЖНЕНИЕ № 17 – 4 часа 

ИНСТИТУЦИИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Видове здравни заведения. Устройство на болничните заведения – усвояване на 

специализирани познания (думи и термини). 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 2 часа 

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини), ролеви игри. 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 4 часа 

ЧОВЕШКО ТЯЛО. ОРГАНИ И СИСТЕМИ 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини), работа с подходящи 

специализирани текстове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 20 – 4 часа 

БОЛНИЯТ. БОЛЕСТНО СЪСТОЯНИЕ. НЯКОИ ВИДОВЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ЛЕЧЕНИЕ. 

ЛЕЧЕБНА ТЕХНИКА 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини), разиграване на ситуации, 

работа със специализирани текстове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 4 часа 

ПРИ ЛЕКАРЯ. ПРЕГЛЕД. ИЗСЛЕДВАНИЯ. СНЕМАНЕ НА АНАМНЕЗА 

Някои видове заболявания - усвояване на специализирани познания (думи и термини), 

разиграване на ситуации, работа със специализирани текстове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 22 – 2 часа 

МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ И АПАРАТИ. МЕДИЦИНСКИ МОНИТОРИНГ 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини). 

УПРАЖНЕНИЕ № 23 – 2 часа 

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ. ТРАВМИ И ЗЛОПОЛУКИ 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини), работа с подходящи 

специализирани текстове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 24 – 4 часа 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ (ПО СПЕЦИАЛНОСТИ) 

Работа с текст. 

УПРАЖНЕНИЕ № 25 – 2 часа 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

Тестови контрол. 
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ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Немско-български тематичен речник, Д-р Цветана Хесапчиева-Малешкова и 

колектив, С. 1991. 

2. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fuer den Auslaеnderunterricht, Helbig - Buscha, 

Leipzig, 1989. 

3. Deutsch aktiv - Neu. Ein Lehrwerk fuer Erwachsene G. Neuner, T. Scherling, R. 

Schmidt, H. Wilms, S. 1992. 

4. Fachdeutsch-Medizin, Stomatologie, Pharmazie, S. 1990. 

5. Lehr-und Uеbungsbuch der deutschen Grammatik, H. Dreyer, R. Schmidt, Plovdiv, 1994 

6. Deutsch - korrektiver Kurs, B. Safirova, Plovdiv, 1989. 

7. Terminologia medica polyglotta, Dr. P. Arnaudova, S. 1992. 

8. Deutsch im Krankenhaus, Berufsprache fuer Aerzte und Pflegekraefte, Lehr- und 

Arbeitsbuch, Langenscheidt KG, Berlin und Muenchen, 2009. 

9. Deutsch als Fremdsprache, Programm 2010, Hueber Verlag, 2010. 

10. http://de.wikipedia.org/wiki/Anatomie 

КОНСПЕКТ 

ПО НЕМСКИ ЕЗИК 

1. Съществително име. 

2. Глаголи. Видове. Praеsens. 

3. Основни форми на глагола. lmperfekt. 

4. Словоред на немското изречение. 

5. Спрежение на глагола в Perfekt и Plusquamperfekt. 

6. Спрежение на глагола във Futur І и Futur II. 

7. Модални глаголи. 

8. Прилагателни имена. 

9. Местоимения. Числителни имена. 

10. Значение и употреба на предлозите в немския език. 

11. Подчинени изречения с краен словоред. 

12. Залог на глагола. 

13. Наклонение на глагола. 

14. Медицина Специалности в медицината. 

15. Институции на здравеопазването. 

16. Медицински персонал. 

17. Човешко тяло. Органи и системи. 

18. Болният. Болестно състояние. Някои видове заболявания. Лечение. Лечебна техника. 

19. При лекаря. Преглед. Изследвания. Снемане на анамнеза, някои видове 

заболявания. 

20. Медицински инструментариум и апарати. Медицински мониторинг. 

21. Първа долекарска помощ. Травми и злополуки. 

22. Специализирана медицинска терминология. 
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ОПЛОЖДАНЕ. РАННО ЕМБРИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИЯ ЗАРОДИШ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V 

Оплождане. Ранно 

ембрионално развитие 

на човешкия зародиш 

IІ 30 20 10  2/1 
   

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Свободноизбираем предмет. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър (ІІ-ри семестър). 

Хорариум: 

20 часа лекции, 10 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Светлинно-микроскопски препарати, електронограми, видеофилми, атласи, 

интерактивен CD атлас, мултимедийни презентации, дискусии, посещение на 

ембриологичния музей към катедрата по Анатомия, хистология и ембриология. 

Форми на оценяване: 

Текущ контрол, който включва устно и тестово изпитване. 

Формиране на оценката: 

Окончателната оценка се формира като средна аритметична от оценките на по-горе 

споменатите критерии - текущо оценяване: устно и тестово. Крайната оценка се 

закръгля до единица и се вписва в учебната документация. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Решаване на тестове, участие в дискусии. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Анатомия, хистология и ембриология”. 
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АНОТАЦИЯ 

Учебната програма отговаря на изискванията за повишаване професионалните 

компетенции, необходими за медицинските лаборанти и дава допълнителни знания на 

студентите върху ранното ембрионално развитие на човека и възможните критични 

моменти за възникване на малформации. 

Курсът на обучение помага за по-пълното разбиране от студентите на 

микроскопските, хистохимични и електронномикроскопски изменения, настъпващи в 

клетките и тъканите при патологични процеси и във връзка с по-точната микроскопска 

диагностика. Основната цел на дисциплината е да се допълнят знанията на студентите в 

областта на нормалната морфология с усвояване на допълнителна информация върху 

ранното ембрионално развитие на човека и критичните моменти в него за възникването 

на аномалии. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Запознаване на студентите с основните характеристики на процесите 

осеменяване, оплождане, раздробяване, нидация и имплантация. 

2. Запознаване на студентите с ранната и късна гаструлация - формиране на 

зародишевите листове и образуване на осевите органи. 

3. Запознаване на студентите със структурно-функционалната характеристика на 

извънзародишевите обвивки - хорион, амнион, жълтъчна торбичка, алантоис, плацента, 

пъпна връв. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Познаване на морфологичната и биологична характеристика на процесите 

осеменяване, оплождане, раздробяване, нидация и имплантация. 

2. Знания за етапите на ранната и късната гаструлация, формирането на 

зародишевите листове и структурно - функционалната характеристика на 

извънзародишевите обвивки. 

3. Знания за критичните точки в човешката ембриогенеза и възможните 

малформации. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

ЧОВЕШКИ ГАМЕТИ 

Биологична, микроскопска и функционална характеристика. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

ОПЛОЖДАНЕ ПРИ ЧОВЕКА 

Осеменяване и същинско оплождане – характеристика, особености и необходими 

условия за оплождането при човека. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

РАЗДРОБЯВАНЕ НА ОПЛОДЕНОТО ЯЙЦЕ (ЗИГОТА) 

Бластомери, трофобласт, ембриобласт, бластоцист. 
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ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

РАННА ГАСТРУЛАЦИЯ ПРИ ЧОВЕКА 

Кавитация, особености. Формиране на листов зародиш (зародиш на 7,5 дни): ектобласт, 

ендобласт. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

ИМПЛАНТАЦИЯ 

Имплантация на оплоденото яйце в маточната лигавица: цитотрофобласт, 

синцитиотрофобласт. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

КЪСНА ГАСТРУЛАЦИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА МЕЗОБЛАСТ 

Части на мезобласта – епимер, мезомер, хипомер. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

КЪСНА ГАСТРУЛАЦИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА ОСЕВИТЕ ОРГАНИ 

Нервна тръба, хорда дорзалис (chorda dorsalis), първично черво и формата на тялото на 

зародиша. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

ИЗВЪНЗАРОДИШЕВИ ОБВИВКИ 

Хорион (гладък и ресничест), амниално мехурче, амнион, плоден мехур – съдба и 

значение. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

ИЗВЪНЗАРОДИШЕВИ ОБВИВКИ 

Жълтъчно мехурче, жълтъчна торбичка, алантоис, пъпна връв – фетално 

кръвообръщение – съдба и значение. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

ПЛАЦЕНТА 

Формиране, плацентация. Характеристика на човешката плацента. Плацентарна въса, 

плацентарна бариера. Значение – обмяна на вещества, бариерна и хормонална функция. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ЧОВЕШКИ ГАМЕТИ И РАННА ГАСТРУЛАЦИЯ 

Наблюдение на препарати: човешки гамети и ранна гаструлация на пилешки зародиш. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

КЪСНА ГАСТРУЛАЦИЯ 

Препарати: зародиш на 12 сомита – напречен срез и тотален препарат. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

ИЗВЪНЗАРОДИШЕВИ ОБВИВКИ 

Демонстрация на микроскопски препарати на амнион, хорион – хориални въси. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

ПЛАЦЕНТА 

Демонстрация на макроскопски препарати – плацента, плацентарни въси до 4,5 lm и 

след 4,5 lm. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕМБРИОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ 

Прожекция на филм “Чудото на живота”. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Георгиев, И., Ембриология на човека, Мед. и физкултура, 1975 г. 

2. J. Poirier et coll. Embriology humaine – Maloine s. a editeue. Paris 1978. 

КОНСПЕКТ 

ПО ОПЛОЖДАНЕ. РАННО ЕМБРИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ 

ЗАРОДИШ 

1. Човешки гамети – биологична, микроскопска и функционална характеристика. 

2. Оплождане при човека. Осеменяване и същинско оплождане – характеристика, 

особености и необходими условия за оплождането при човека. 

3. Раздробяване на оплоденото яйце (зигота) – бластомери, трофобласт, ембриобласт, 

бластоцист. 

4. Ранна гаструлация при човека – кавитация, особености. Формиране на листов 

зародиш (зародиш на 7,5 дни): ектобласт, ендобласт. 

5. Имплантация на оплоденото яйце в маточната лигавица: цитотрофобласт, 

синцитиотрофобласт. 

6. Късна гаструлация. Образуване на мезобласт: части на мезобласта – епимер, 

мезомер, хипомер. 

7. Късна гаструлация. Образуване на осевите органи - нервна тръба, хорда дорзалис 

(chorda dorsalis), първично черво и формата на тялото на зародиша. 

8. Извънзародишеви обвивки: хорион (гладък и ресничест), амниално мехурче, 

амнион, плоден мехур – съдба и значение. 

9. Извънзародишеви обвивки: жълтъчно мехурче, жълтъчна торбичка, алантоис; 

пъпна връв – фетално кръвообръщение – съдба и значение. 

10. Плацента – формиране, плацентация. Характеристика на човешката плацента. 

Плацентарна въса, плацентарна бариера. Значение – обмяна на вещества, бариерна 

и хормонална функция. 
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ИМУНОМЕТРИЧНИ АНАЛИЗИ В КЛИНИЧНАТА 

ПРАКТИКА 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V 

Имунометрични 

анализи в клиничната 

практика 

ІІІ 30 20 10 
 

 2/1   

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Свободноизбираема. 

Образователно - квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

20 часа лекции, 10 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, дискусии, съвременни средства за онагледяване, 

демонстрация на клиничнолабораторни анализи, решаване на практически казуси. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Резултати от текущо оценяване, участие в дискусии, решаване на тестове, активност 

при практическата подготовка. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Клинична лаборатория”. 
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АНОТАЦИЯ 

Учебната програма отговаря на изискванията за допълнителна подготовка на 

медицинския лаборант за усвояване на принципите на съвременните имунологични 

методи в клинично-лабораторната практика. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Професионалните компетенции на медицинския лаборант да отговарят на 

изискванията, свързани с появата на високоефективни, чувствителни, нови, силно 

конкуриращи се технологии и внедряването им в имунохимичната техника. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Теоретични знания на студентите: 

• да усвоят принципите на имунологичните анализи, основните понятия и 

видовете имунологични реакции. 

Практически умения на студентите: 

• да усъвършенстват практическите си умения при работа със съвременни 

имуноанализатори. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

СЪЩНОСТ НА ИМУНОМЕТРИЧНИТЕ АНАЛИЗИ. АНТИГЕНИ. ИМУНОГЕНИ. 

ХАПТЕНИ. АНТИТЕЛА 

1. Същност на имунометричните анализи.  

2. Понятие за антигени, имуногени, хаптени, антитела. 

3. Приложението им за анализи in vitro. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЛИКЛОНАЛНИ И МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА 

1. Получаване на поликлонални антитела. 

2. Получаване на моноклонални антитела. 

3. Методи. 

4. Приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

ВИДОВЕ ИМУНОЛОГИЧНИ РЕАКЦИИ 

1. Имунологични реакции. 

1.1. Механизъм на реакцията. Афинитет и авидитет. 

1.2. Кръстосана реактивност. 

1.3. Преципитационна реакция. 

2. Необходими пособия, уреди, реактиви и консумативи. 

3. Начини на отчитане на резултатите. 

4. Аналитична надеждност и приложение. 
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ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

ДИРЕКТНИ ИМУНОЛОГИЧНИ РЕАКЦИИ 

1. Директни имунологични реакции. 

2. Имунодифузия. 

3. Имуноелектрофореза. 

4. Имунотурбидиметрия. 

5. Нефелометрия. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа  

ИНДИРЕКТЕН БЕЛЯЗАН ИМУНОХИМИЧЕН АНАЛИЗ 

1. Имунологичен анализ – методологични принципи. 

2. Класификация на имунологичния анализ. 

3. Белязани с маркери методи. 

3.1. Хетерогенен или хомогенен имунохимичен анализ. 

3.2. Конкурентен или неконкурентен имунохимичен анализ. 

4. Аналитична надеждност. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

ИНДИРЕКТЕН БЕЛЯЗАН ИМУНОХИМИЧЕН АНАЛИЗ 

1. Ензимно белязани антигени/антитела. 

1.1. Ензимен имуноанализ. 

1.2. Флуоресцентен имуноанализ. 

1.3. Флуоресцентно поляризационен имуноанализ. 

1.4. Луминесцентен имуноанализ. 

2. Неензимно белязани антигени/антитела. 

2.1. Директна флуоресценция. 

2.2. Директна хемилуминесценция. 

2.3. Електрохемилуминесценция. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ИНДИРЕКТЕН БЕЛЯЗАН С ИЗОТОПНИ МАРКЕРИ ИМУНОХИМИЧЕН АНАЛИЗ 

1. Радиоимунологичен анализ. 

2. Имунорадиометричен анализ. 

3. Предимства и недостатъци. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 4 часа 

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БЕЛЯЗАНИТЕ С НЕИЗОТОПНИ МАРКЕРИ ИМУНО-

ХИМИЧНИ МЕТОДИ 

1. Характеристика на отделните групи имуноанализатори. 

2. Критерии. 

2.1. Принцип на имунохимичния анализ. 

2.2. Допълнителни характеристики. 

3. Видове имуноанализатори според принципа им на действие. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

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

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ВИДОВЕ ИМУНОЛОГИЧНИ РЕАКЦИИ. ДИРЕКТНИ ИМУНОЛОГИЧНИ РЕАКЦИИ 

1. Изисквания към биологичния материал при провеждане на имунологични анализи. 

2. Необходими пособия, уреди, реактиви и консумативи. 

3. Начини на отчитане на резултатите. 

4. Обсъждане на същността, аналитичната надеждност и приложението на директните 

имунологични реакции. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ИНДИРЕКТЕН БЕЛЯЗАН ИМУНОХИМИЧЕН АНАЛИЗ 

1. ELISA /хомогенна и хетерогенна/, EIA, FPIA, LIA. 

2. Изисквания към биологичния материал при провеждане на имунологични анализи. 

3. Необходими пособия, уреди, реактиви и консумативи. 

4. Начини на отчитане на резултатите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

ИНДИРЕКТЕН БЕЛЯЗАН С ИЗОТОПНИ МАРКЕРИ ИМУНОХИМИЧЕН АНАЛИЗ 

1. Техники при радиоимунологичния анализ. 

1.1. Прикрепване към твърда фаза. 

1.2. Метод за сепарация с „активен” въглен. 

1.3. Преципитационна техника. 

2. Предимства, недостатъци, приложение. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БЕЛЯЗАНИТЕ С НЕИЗОТОПНИ МАРКЕРИ ИМУНО-

ХИМИЧНИ МЕТОДИ 

1. Анализатори на имуноензимен принцип. 

1.1. Принцип. 

1.2. Аналитична процедура. 

2. Демонстрация при провеждане на анализа в действаща лаборатория. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БЕЛЯЗАНИТЕ С НЕОИЗОТОПНИ МАРКЕРИ ИМУНО-

ХИМИЧНИ МЕТОДИ 

1. Анализатори на имунофлуоресцентен и хемилуминесцентен принцип. 

1.1. Принцип. 

1.2. Аналитична процедура. 

2. Демонстрация при провеждане на анализа в действаща лаборатория. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Цветкова, Т., Ст. Данев, Аналитични принципи и процедури в клиничната 

лаборатория, Пловдив, 2001 г. 

2. Лекционен курс. 
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КОНСПЕКТ 

ПО ИМУНОМЕТРИЧНИ АНАЛИЗИ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА 

1. Същност на имунометричните анализи. Антигени. Имуногени. Хаптени. Антитела. 

2. Получаване на поликлонални и моноклонални антитела. 

3. Видове имунологични реакции. Директни имунологични реакции. 

4. Индиректен белязан имунохимичен анали. 

5. Индиректен белязан с изотопни маркери имунохимичен анализ. 

6. Автоматизация на белязаните с неизотопни маркери имунохимични методи. 

 

 

 

 

 

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА 

АНТИМИКРОБНАТА ТЕРАПИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Съвременни 

аспекти на 

антимикробната 

терапия 

ІІІ 30 20 10   2/1    

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Свободноизбираема. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

20 часа лекции, 10 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, табла, диапозитиви, дискусии, изработване на реферат. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване. 
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Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, активно участие по време на занятия, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Преподавател от специалност „Медицински лаборант”. 

АНОТАЦИЯ 

Учебната програма е насочена към разширяване познанията на студентите за 

антимикробната терапия и антибиотичната устойчивост на микроорганизмите. 

Учебната дисциплина има за цел настоящите студенти и бъдещи специалисти да 

се запознаят: 

• със съвременната класификация на антибиотиците; 

• със съвременните аспекти на антибиотичната резистентност; 

• с принципите на прилагане на антибиотиците в етиотропната и емпиричната 

терапия. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Да разшири теоретичните знания на студентите за почти всички известни по 

настоящем и намерили терапевтично приложение антибиотични препарати. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Теоретични знания на студентите: 

• Да познават комбинираното приложение на антибиотиците, емпиричното 

лечение, антибиотичната профилактика и проблемите, свързани с антибиотичната 

устойчивост. 

• Да формират теоретични познания за етиотропната терапия. 

Практически умения на студентите: 

• Да усвоят и прилагат правилен подход за интерпретация на получените от 

антибиограмата резултати. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

СЪВРЕМЕННА КЛАСИФИКАЦИЯ НА АНТИБИОТИЦИТЕ – І ЧАСТ 

1. Семейство на β- лактамите. 

1.1. Група на пеницилина. 
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1.2. Група на амидинопеницилините. 

1.3. Група на карбапенемите. 

1.4. Група на монолактамите (монобактамите). 

1.5. Група на пенемите. 

1.6. Група на цефалоспорините. 

1.6.1. Подгрупа на цефалоспорините от І-ва генерация. 

1.6.2. Подгрупа на цефалоспорините от ІІ-ра генерация. 

1.6.3. Подгрупа на цефалоспорините от ІІІ-та генерация. 

1.6.4. Подгрупа на цефалоспорините от ІV-та генерация. 

1.6.5. Подгрупа на цефамицините. 

1.6.6. Подгрупа на атипичните цефалоспорини. 

2. Семейство на аминогликозидите. 

3. Семейство на тетрациклините. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

СЪВРЕМЕННА КЛАСИФИКАЦИЯ НА АНТИБИОТИЦИТЕ – ІІ ЧАСТ 

1. Семейство на амфениколите (хлорамфеникола). 

2. Семейство на макролидите. 

3. Семейство на линкозамидите (линкомицините). 

4. Семейство на синертстините 

5. Семейство на хинолоните (4-хинолоните). 

6. Семейство на рифамицините. 

7. Семейство на гликопентидите. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

СЪВРЕМЕННА КЛАСИФИКАЦИЯ НА АНТИБИОТИЦИТЕ – ІІІ ЧАСТ 

1. Семейство на антифолатните антибиотици. 

1.1. Група на сулфонамидите. 

1.2. Група на диаминопиримидините и диаминоптеридините. 

2. Семейство на нитроимидазолите. 

3. Семейство на нитрофураните. 

4. Семейство на оксиквинолеините и метенамин. 

5. Семейство на полипептидите. 

6. Други антибиотици. 

7. Противотуберкулозни антибиотици. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

АНТИБИОТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ 

1. Индифeрентност и резистентност (устойчивост). 

2. Видове устойчивост. 

2.1. Първична (природна, вътрешна). 

2.2. Вторична (придобита). 

3. Генетични и биохимични механизми на устойчивост. 

3.1. Генетични механизми – хромозомна; плазмидна (извънхромозомна) устойчивост. 

3.2. Биохимични механизми. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

МЕХАНИЗМИ НА УСТОЙЧИВОСТ ПРИ ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ АНТИБИОТИЦИ 

1. Устойчивост на бактериите към β-лактамните антибиотици. 
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1.1. Ензимно инактивиране - β-лактамази, класификация. 

1.2. Промени в пеницилин-свързващите протеини. 

1.3. Пермеабилитетни бариери. 

2. Устойчивост на бактериите спрямо аминоциклитол аминогликозидните антибиотици 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 2 часа 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИБИОТИЦИТЕ В ЕТИОТРОПНАТА 

ТЕРАПИЯ 

1. Преценка на индикациите за започване на антибиотикотерапия. 

2. Ранно, своевременно започване на лечението с антибиотици. 

3. Избор на най-подходящ за конкретното заболяване антибиотик. 

4. Подбор на оптимален начин за прилагане на антибиотиците и назначаването им в 

оптимална дозировка. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ЕМПИРИЧНА ТЕРАПИЯ 

1. Определение. 

2. Емпирично лечение на: 

2.1. Септични състояния. 

2.2. Инфектни ендокардити. 

2.3. Ендокардити при клапни протези. 

2.4. Тазовата възпалителна болест. 

2.5. Инфектни аборти. 

2.6. Остеомиелит. 

2.7. Бактериални менингити. 

2.8. Перитонити, мозъчни абсцеси и др. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

АНТИБИОТИЧНА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НЕБАКТЕРИАЛНИ 

ИНФЕКЦИИ – ПАРАЗИТОЗИ, МИКОЗИ И ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ 

1. Антибиотична профилактика в: 

1.1. Хирургичната практика. 

1.2. Нехирургични заболявания. 

2. Лечение на небактериални инфекции. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ 

КЪМ АНТИБИОТИЦИТЕ 

1. Дифузионен метод на Бауер – Кърби. 

2. Методи за определяне на синергичното действие на антибиотиците. 

3. Автоматично (машинно) определяне чувствителността на бактериите спрямо 

антибиотиците. 

4. Методи за определяне на продукцията на β-лактамаза. 

5. Съвременни подходи за определяне на чувствителността и интерпретация на 

резултатите. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

СЕМИНАР 
1. Провеждане на програмиран тест и писмено изпитване на студентите върху 
изнесения лекционен материал. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

СЪВРЕМЕННА КЛАСИФИКАЦИЯ НА АНТИБИОТИЦИТЕ – І ЧАСТ 

1. Затвърждаване на знанията за различните групи антибиотици. 

2. Демонстрация на табла и диапозитиви със структурата на различни антибиотици. 

3. Разглеждане на проспекти на най-нови и съвременни антимикробни препарати. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

СЪВРЕМЕННА КЛАСИФИКАЦИЯ НА АНТИБИОТИЦИТЕ – ІІ ЧАСТ 

1. Затвърждаване на знанията за различните групи антибиотици. 

2. Демонстрация на табла и диапозитиви със структурата на различни антибиотици. 

3. Разглеждане на проспекти на най-нови и съвременни антимикробни препарати. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

АНТИБИОТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ 

1. Затвърждаване на знанията за антибиотичната устойчивост на микроорганизмите. 

2. Демонстрация на антибиограми с налични отделни β-лактамази от изпитвания щам 

на микроорганизма. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

АВТОМАТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА 

МИКРООРГАНИЗМИТЕ КЪМ АНТИБИОТИЦИТЕ 

1. Запознаване с автоматичното определяне чувствителността на изолираните 

микроорганизми спрямо антибиотиците. 

2. Демонстрация на съвременни автоматизирани методи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

СЕМИНАР 

1. Разглеждане на реферати, изработени по избрана тема от лекционния материал. 

2. Събеседване и писмено изпитване (тест). 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Медицинска микробиология – доц. И. Хайдушка и колектив. 2008 г. 
2. Антибактериални антибиотици – Св. Петровски – АИ “Марин Дринов” – София, 2004 г. 
3. Съвременните антиинфекциозни средства в терапевтичната практика – доц. д-р Г. 

Нешев – “Знание” ЕООД – 2004 г. 
4. Микробни инфекции – проф. Св. Петровски – “МФ”- 1999 г. 
5. Практическа клинична микробиология – проф. Св. Петровски – дмн. – “Знание” – 

ЕООД – 1999 г. 

КОНСПЕКТ 

ПО СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА АНТИМИКРОБНАТА ТЕРАПИЯ 

1. Класификация на антибиотиците - β-лактамни АБ, аминогликозидни АБ, 

тетрациклини. 

2. Класификация на антибиотиците – семейство на хлорамфеникола, макролиди, 

аминогликозидни АБ, 4-хинолони, рифамицини, гликопептиди. 
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3. Класификация на антибиотиците – антифолатни антибиотици, семейство на 

нитроимидазолите и др. 

4. Антибиотична устойчивост – видове, генетични и биохимични механизми на 

устойчивост. 

5. Механизми на устойчивост при отделните групи антибиотици – устойчивост към  

β-лактамните антибиотици. Ензимно инактивиране - β-лактамази – класификация. 

6. Механизми на устойчивост на микроорганизмите спрямо аминоциклитол 

аминогликозидните антибиотици. 

7. Етиотропна терапия – общи принципи на прилагане на антибиотиците при нея. 

8. Емпирична терапия – определение и приложение при различни заболявания. 

9. Антибиотична профилактика и лечение на небактериални инфекции. 

10. Автоматизирани методи за определяне чувствителността на микроорганизмите към 

антибиотиците. 

11. Съвременни подходи за определяне на чувствителността и интерпретация на 

резултатите. 

 

 

 

 

 

МЕНИДЖМЪНТ НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНАТА 

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Мениджмънт на 

медико-

диагностичната 

лабораторна дейност 

ІІІ 30 20 10   2/1    

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Свободноизбираема. 

Образователно - квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

20 часа лекции, 10 часа упражнения. 
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Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, дискусии, решаване на ситуационни задачи, изработване 

на реферат. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на казуси, изработване на реферат. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, решаване на казуси, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Преподавател от специалност „Медицински лаборант”. 

АНОТАЦИЯ 

Учебното съдържание отговаря на едно важно изискване на съвременното 

медицинско образование: 
• да подготви студентите - медицински лаборанти как да се адаптират в условията 

на динамично развиващия се трудов процес;  
• да даде необходимите познания в практически аспект за по-широко и реално 

внедряване на принципите и технологиите на здравния мениджмънт в управленската 
дейност на здравеопазването.  

Специално внимание се отделя на актуалните проблеми в медико-лабораторната 

дейност и ефективните подходи за тяхното решаване. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Да запознае студентите с най-значимите теми, представящи интегративния 
характер на здравния мениджмънт. 

2. Да допринесе за по-широко осмисляне на приоритетите и методите на 
управление, както и приложението им в практиката. 

3. Да формира у студентите критично мислене при оценка на перспективите в 
медико-лабораторната дейност. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Теоретични знания на студентите: 
• да усвоят най-необходимите общи познания по здравен мениджмънт; 
• да познават различните подходи за реализация на ефективен мениджмънт; 
• да познават правилните подходи за разрешаване на междуличностни и между-

групови конфликти; 
• да познават в детайли технологията за професионално атестиране на здравните 

кадри. 
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Практически умения на студентите: 

• да прилагат умело подходи за разрешаване на междуличностни и междугрупови 

конфликти; 

• да прилагат ефективни подходи за решаване на стари и нови нерешени проблеми 

на мениджмънта в медико-диагностичната лаборатория. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 1 час 

УПРАВЛЕНСКИЯТ ПРОЦЕС В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

1. Здравен мениджмънт: основни концепции, определение за мениджмънт, функции на 

мениджмънта. 

2. Интегративна същност на здравния мениджмънт. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

УПРАВЛЕНСКИ ЦИКЪЛ 

1. Информационен модел, етапи на управленския процес. 

2. Информацията като основен двигател на управленския цикъл: типове и нива на 

информация за управлението на здравеопазването. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

МЕНИДЖЪРСКИ РОЛИ 

1. Междуличностни роли. 

2. Информационни роли. 

3. Роли на вземащия решения. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 1 час 

СИСТЕМЕН МОДЕЛ НА МЕНИДЖМЪНТ НА ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Здравния мениджър - катализатор за преобразуването на ресурсите в резултати. 

2. Основни типове ресурси. 

3. Процес. 

4. Резултати. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

1. Формална и неформална структура на здравната организация. 

2. Функции. 

3. Организационен айсберг. 

4. Съвпадение между формалната и неформалната структура. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

СТИЛ НА МЕНИДЖМЪНТ 

1. Определение. 

2. Ситуационна теория. 

3. Моделът "пътека - цел". 

4. Програмно управление - определение. 

4.1. Схема на програмно управление: свързващи процеси в програмното управление, 

основни елементи на програмата. 
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ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ЗНАЧЕНИЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

1. Роля на мотивацията: модел на Маслоу. 

2. Слабости в дейността на мотивирането. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 1 час 

УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП 

1. Управление на здравния екип. 

2. Екипна организация на труда: предпоставки за развитието на екипа, различие между 

група и екип, подходи за формиране на мениджърски екип. 

3. Управленски екип - ролеви типове и развитие. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 1 час 

ПРОФЕСИОНАЛНО АТЕСТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА 

1. Определение 

2. Цел на професионалното атестиране. 

3. Техника и технология на атестирането. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 1 час 

МЕНИДЖМЪНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПРОМЯНА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

1. Организация и система. 

2. Понятие за системите. 

3. Организационна промяна в дейността на медикодиагностичната лаборатория. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 1 час 

СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРОМЯНАТА 

1. Организационно развитие. 

2. Социална промяна. 

3. Консултиране и съучастие. 

4. Външен натиск. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 

ЗДРАВНИ РЕФОРМИ 

1. Здравните реформи - трудности и рискове. 

2. Общи характеристики на здравните реформи. 

3. Генерални цели. 

4. Прогноза на риска. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 

МЕЖДУЛИЧНОСТНИ И МЕЖДУГРУПОВИ КОНФЛИКТИ 

1. Техники и методи за разрешаването им. 

2. Резултати и оценка на методите. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 час 

ВИДОВЕ МЕНИДЖЪРСКИ РОЛИ 

1. Междуличностни, информационни, роли на вземащия решение. 

2. Дискусия, решаване на ситуационни задачи. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

РОЛЯТА НА ФОРМАЛНАТА И НЕФОРМАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ 

1. Функции на неформалната организация. 

2. Решаване на ситуационни задачи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

ВЪПРОСЪТ ЗА МОТИВАЦИЯТА – ЦЕНТРАЛЕН ЕЛЕМЕНТ ВЪВ ВСЯКА 

УПРАВЛЕНСКА СИТУАЦИЯ 

1. Самостоятелна подготовка по тема "Кой управлява добре?". 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

ЕКИПНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА 

1. Управленски екипи: ролеви типове и развитие. 

2. Разлика между група и екип. 

3. Ролеви игри. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ И 

ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ 

1. Прилагане на различни управленски подходи при решаване на казуси. 

2. Оценка на използваните подходи. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Борисов, В., Азбука на здравния мениджмънт, Здравен мениджмънт, том І, 

Филвест, София, 2004 г. 

2. Попова, С., Н. Кръстева, К. Юрукова, Комуникационни умения и автономни 

функции на сестринството, Гриф Пловдив, 2001 г. 

3. Избрани лекции – сп. Здравен мениджмънт.  

4. Воденичаров, Ц., С. Попова. Медицинска етика. ДАК, София, 2003 г. 

5. Гладилов, Ст. и колектив. Икономика на здравеопазването. Princeps, София, 2004 г. 

КОНСПЕКТ 

ПО МЕНИДЖМЪНТ НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНАТА 

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ 

1. Управленският процес в здравеопазването. Здравен мениджмънт – основни 

концепции. Интегративна същност на здравния мениджмънт. 

2. Управленски цикъл – информационен модел. 

3. Мениджърски роли. 

4. Системен модел на мениджмънт на здравната организация. 

5. Мениджмънт на човешките ресурси. Формална и неформална структура на 

здравната организация. 

6. Стил на мениджмънт. Програмно управление. Схема на програмно управление. 

7. Значение на мотивацията за управление на човешките ресурси. 

8. Управленски екип. Управление на здравния екип. 
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9. Професионално атестиране и оценка на персонала. Техника и технология на 

атестирането. 

10. Мениджмънт на организационната промяна в здравеопазването. Организация и 

система. Понятие за системите. Организационна промяна в дейността на медико-

диагностичната лаборатория. 

11. Стратегии и методи на промяната. Организационно развитие. 

12. Здравните реформи - трудности и рискове. 

13. Междуличностни и междугрупови конфликти – техники за разрешаването им. 

 

 

 

 

 

РАБОТА СЪС СОФТУЕРНИ 

ПРОДУКТИ – WORD И POWER POINT 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V 

Работа със 

софтуерни продукти 

Word и PowerPoint 

ІV 30 0 30    0/2  

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Свободно избираема. 

Образователно-квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

30 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Персонални компютри, мултимедия, интернет, СеО-Moodle. 

Форми на обучение: 

Упражнения, индивидуална работа, обсъждане, учене чрез правене, задания, обратна 

връзка. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна крайна оценка за семестъра. 
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Аспекти при формиране на оценката: 

Крайната оценка е комплексна и оценява цялостното представяне и усвоени знания и 

умения по време на обучението. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Преподавател по информатика от Медицински колеж - Пловдив. 

АНОТАЦИЯ 

Запознаване на студентите с работата на програмите Word и PowerPoint от офис 

пакета на Microsoft Office, с продуктивността и огромните възможности на 

персоналния компютър за създаване на текстови файлове, презентиране на различни 

видове информация и да развие у тях правилно мислене за вграждането им в 

съвременното информационно общество. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Надграждане на уменията за работа с текстовия редактор и програмата за 

презентации, усвоени в средния курс. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Студентите умеят да: 

• боравят с графики; 

• работят с формуляри; 

• създават и работят с шаблони; 

• генерират индекси и съдържание; 

• форматират текстови файлове и презентации; 

• боравят с различни опции за печат; 

• работят с анимации. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ЗАПОЗНАВАНЕ С WORD 

Запознаване с възможностите на текстовия редактор Word. Създаване на текстов 

документ. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ И ТАБЛИЦИ 

Вмъкване на графични обекти в текстовия файл. Форматиране и групиране. Създаване 

и форматиране на таблици. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 4 часа 

ШАБЛОНИ И ФОРМУЛЯРИ 

Създаване на шаблони на документ. Работа с шаблон. Създаване на формуляр. Работа с 

формуляр. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 4 часа 

ИНДЕКСИ И СЪДЪРЖАНИЕ 

Работа със стилове и формати на текст. Създаване на индекси и таблици със 

съдържание. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

ОТМЕТКИ И ПРЕПРАТКИ 

Въвеждане на бележки под черта в края на документа, горен и долен колонтитул, 

отметки в текста, препратки в документа и към външни файлове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 

ЗАПОЗНАВАНЕ С POWER POINT 

Запознаване с възможностите на програмата за презентации Power Point. Създаване на 

презентация. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 4 часа 

РАБОТА СЪС СЛАЙДОВЕ 

Вмъкване на слайдове. Пренареждане на слайдове. Въвеждане бележки на водещия. 

Създаване на папка за съхранение на презентации. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОФОРМЯНЕ НА СЛАЙД 

Добавяне и преместване на текст. Оразмеряване. Шаблони и фон. Заглавие и тяло на 

слайда. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 

ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ В ПРЕЗЕНТАЦИЯТА 

Създаване на графики, нива на графичните обекти, вмъкване на клипарт и графика от 

външен файл, групиране и форматиране. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 4 часа 

АНИМАЦИИ И ПРЕХОДИ 

Анимиране на презентацията с предефиниране анимации и със зададени от потребителя. 

Преходи между екраните. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 

НАСТРОЙКИ ЗА ПЕЧАТ 

Преглеждане на презентация преди печат. Варианти за разпечатване. Експортиране в 

Word. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Национален образователен портал. Информатика и информационни технологии. 

http://content.e-edu.bg/ 

http://content.e-edu.bg/
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КОНСПЕКТ 

ПО РАБОТА СЪС СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ – WORD И POWER POINT 

1. Възможности на Word. 

2. Графични обекти и таблици. 

3. Шаблони и формуляри. 

4. Индекси и съдържание. 

5. Отметки и препратки. 

6. Възможности на Power Point. 

7. Работа със слайдове. 

8. Организация и оформяне на слайд. 

9. Графични обекти в презентацията. 

10. Анимации и преходи. 

11. Настройки за печат. 

 

 

 

 

 

ТРОПИЧЕСКА ПАРАЗИТНА ПАТОЛОГИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Тропическа 

паразитна патология 
ІV 30 28 2    2/1   

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Свободноизбираема. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, семинари, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

28 часа лекции, 2 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Мултимедийна презентация, дискусии, демонстрация на музейни макроскопски и 

микроскопски препарати, онагледителни табла. 
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Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка в края на семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, решаване на тестове, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател по специалността „Медицинска паразитология” от катедра 

Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина. 

АНОТАЦИЯ 

Паразитните болести в тропическите и субтропически страни са важен дял от 

съвременната заразна патология. По програмата се изучават невключени в 

задължителния курс по медицинска паразитология разпространени в тези страни 

паразитози, причинявани от протозои, хелминти и членестоноги. Те представляват 

чужди за нашата страна инвазии, чиито внос нараства при съвременните условия на все 

по-интензивни международни контакти и миграция на населението. 

Усвояването на предвидените съвременни теоретични и практически знания за 

тропическа патология, вкл. нови лабораторно-диагностични умения ще разшири 

възможностите за професионална реализация на бъдещите специалисти при работа у 

нас, както и други страни от тропическия и субтропичен климатичен пояс. Това ще 

бъде необходима придобивка в приобщаването към учебните програми на ЕС за 

подготовка на здравните кадри, годни за работа в различни географски условия. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Запознаване на студентите с природните и социални предпоставки за 

разпространението и особеностите на паразитните болести в тропическите страни – 

висока заболяемост и смъртност, характерни клинични изяви, безсимптомно 

паразитоносителство, възможности за лична и обществена профилактика и др. 

2. Придобиване знания за причинителите и преносителите (вектори), 

географското разпространение, епидемиологични особености, основните клинични 

синдроми и лабораторната диагностика на масовите тропически протозоози и 

хелминтози. 

3. Придобиване знания за географските източници на внасяната паразитна 

патология, за потенциално-ендемични и неендемични за страната ни протозойни и 

хелминтни болести и мероприятия за недопускане на автохтонното им разпространение 

у нас. 

4. Придобиване знания за патологичните състояния, които се причиняват от 

имагиналните и ларвни форми на кръвосмучещи и некръвосмучещи членестоноги, 

разпространени в топлите страни. 
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5. Запознаване с ролята и постиженията на СЗО в обществената профилактика и 

организацията на борбата срещу основните ендемични в тропическите страни 

паразитни болести: малария, трипанозомози, лайшманиози, шистозомози, филариатози 

и чревни паразитози. Мероприятия за недопускане разпространение на внасяните 

паразитози у нас. Нормативна база. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и 

умения: 

• да познават етиологията, биологичните цикли, епидемиологията и географското 

разпространение на тропическите паразитози; 

• да знаят клиничните особености, основните принципи и методи за лабораторна 

етиологична диагностика на различните биологични форми на паразитите; 

• да знаят мерките за лична и обществена профилактика на внасяни у нас от 

тропическите зони паразитози; 

• да са подготвени за провеждане инструктаж на лица, заминаващи за тропически 

страни на работа или туризъм, с оглед здравна профилактика през време на престоя им 

там и контролните паразитологични изследвания, които да провеждат периодично. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ И СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ В ТРОПИЧЕСКИ 

СТРАНИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ 

1. Епидемиологични и клинични особености на паразитните болести в тропиците. 

Здравни проблеми, свързани с широкото разпространение на ендемичните паразитози. 

2. Програми на СЗО за проучване паразитостатуса на населението в тропически страни, 

надзор и лабораторен контрол на масовите паразитози: 

а) малария 

б) трипанозомози 

в) лайшманиози 

г) шистозомози 

д) филариатози и дракункулоза 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

ВНАСЯНЕ НА ТРОПИЧЕСКИ И ДРУГИ ПАРАЗИТОЗИ – ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН И 

КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ 

1. Структура на внасяните протозоози и хелминтози. 

2. Мероприятия за недопускане внос и автохтонно разпространение на тропически 

паразитози у нас. 

3. Лична и обществена профилактика на паразитните болести в тропическите и 

субтропически страни. 

4. Химиопрофилактика на маларията и други паразитози. 

5. За лабораторната диагноза на тропическите паразитози. 
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ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

АМЕБИАЗА – ЧРЕВНА И ИЗВЪНЧРЕВНА 
1. Клинични форми, епидемиология и разпространение. 
2. Чревна форма (амебна дизентерия). 
3. Извънчревна форма (амебен абсцес). 
4. Безсимптомно паразитоносителство. 
5. Хронична чревна амебиаза. 
6. Профилактика – лична и обществена. 
7. Лабораторна диагностика. 

ВИСЦЕРАЛНА ЛАЙШМАНИОЗА 
1. Индийски тип (кала азар). 
2. Африкански тип. 
3. Южно-американски тип. 
4. Методи за лабораторна диагностика. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

КОЖНА И КОЖНО-ЛИГАВИЧНА АЙШМАНИОЗА 
1. Кожни лайшманиози на Стария свят – суха форма (антропонозен тип), влажна форма 
(зоонозен тип), дифузна форма. 
2. Кожни лайшманиози на “Новия свят” – кожна форма (Chiclero’s ulcer), форма Uta, 
дифузна форма. 
3. Кожно-лигавична лайшманиоза (форма Espundia) 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

МАЛАРИЯ 
1. Видове малария (тропика, терциана, квартана, овале) – епидемиологична и клинична 
характеристика в ендемичните региони; 
2. Специфичната химиотерапия, лечение на полирезистентна тропическа малария. 
3. Лабораторна диагностика на видовете малария. 
4. Лична профилактика на маларията за пътуващи и пребиваващи в ендемични 
тропически страни. 
5. Химиопрофилактика. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

ТРИПАНОЗОМОЗИ (СЪННА БОЛЕСТ) 
1. Видове трипанозомози: африкански и американска. 
2. Африканска сънна болест (африканска трипанозомоза) – гамбийски и родезийски тип. 
3. Американска трипанозомоза (болест на Chagas). 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 1 час 

ДИАРИЯ НА ПЪТУВАЩИТЕ 
1. Етиологични фактори, епидемиология. 
2. Клиника, лечение и профилактика. 
3. Съвременни методи за лабораторна диагностика на протозойните заболявания, 
разпространени в тропическите и субтропически зони. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

ХЕЛМИНТОЗИ - НЕМАТОДОЗИ 

1. Лимфатични филариатози: 

а) вушериоза 

б) бругиоза. 
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2. Офталмофилариатози: 
а) онхоцеркоза 
б) лоаоза. 

3. Лабораторна диагностика на филариатозите и диференциране на микрофилариите. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

ХЕЛМИНТОЗИ - НЕМАТОДОЗИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
1. Анкилостомидози: 

а) анкилостомоза 
б) некатороза. 

2. Лабораторна диагноза - методи на Берман и на Харада-Мори. 
3. Дракункулоза. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

ШИСТОЗОМОЗИ 
1. Урогенитална шистозомоза. 
2. Чревни шистозомози: 

а) интестинална 
б) интеркалатна 
в) японска 
г) меконгска 

3. Методи за лабораторна диагностика на шистозомозите. 
4. Дерматит на плувците. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

ТРЕМАТОДОЗИ (ЧЕРНОДРОБНИ) 

1. Описторхоза и клонорхоза. 

ТРЕМАТОДОЗИ (ЧРЕВНИ) 
1. Фасциолопсидоза 
2. Хетерофиоза 
3. Метагонимоза 
4. Нанофиетоза. 

ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ТРЕМАТОДНИ ЯЙЦА 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 1 час 

ТРЕМАТОДОЗИ (БЕЛОДРОБНА) 
1. Парагонимоза. 

ЦЕСТОДОЗИ 
1. Дифилоботриоза 
2. Спарганоза. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 

LARVA MIGRANS – ОСОБЕНОСТИ В ЛАБОРАТОРНАТА ДИАГНОСТИКА 
Клинични форми: 
а) кожна форма 
б) висцерална форма. 

МИАЗИ 
а) облигатни 
б) факултативни 
в) случайни. 
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ЛЕКЦИЯ № 14 – 2 часа 

АРАХНОЕНТОМОЗИ 

1. Болестни състояния, които се причиняват от имагинални (възрастни) форми на 

кръвосмучещи и некръвосмучещи членестоноги, разпространени в тропическите 

страни. 

2. Ектопаразити – преносители на природно-ендемични и природноогнищни паразитози, 

разпространени в тропическите страни. 

3. Профилактика от нападения на членестоноги. 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА В ТРОПИЧЕСКИТЕ И СУБТРОПИ-

ЧЕСКИ СТРАНИ 

1. Морфодиагностика на чревни паразитози  

2. Морфодиагностика на кръвни и тъканни паразитози 

3. Културална диагностика на протозои (амеби, трипанозоми, лайшмании) и хелминти 

(стронгилоиди, анкилостома, некатор). 

4. Имунодиагностика 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПРОТОЗОЙНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, 

РАЗПРОСТРАНЕНИ В ТРОПИЧЕСКИТЕ И СУБТРОПИЧЕСКИ ЗОНИ 

1. Чревни протозои: патогенни и апатогенни амеби, трихомони, бластоцисти, 

балантидиум и др. 

2. Кръвни протозои: маларийни паразити, трипанозоми, лайшмании. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 1 час 

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ХЕЛМИНТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, 

РАЗПРОСТРАНЕНИ В ТРОПИЧЕСКИТЕ И СУБТРОПИЧЕСКИ СТРАНИ 

1. Чревни и черноднробни хелминтози: нематодози, трематодози и цестодози. 

2. Кръвни и тъканни хелминтози: филариатози и др. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Паразитология (учебник за полувисшите медицински институти), ред. П. Петров, 1992. 
2. Паразитни болести в страните с умерен и тропически климат (учебник за студенти 

по медицина), ред. Г. Генов, 1993. 
3. Практическа паразитология, Г. Генов, 1998. 
4. Д. Вучев, Наръчник за общопрактикуващия лекар, 2001. 

КОНСПЕКТ 

ПО ТРОПИЧЕСКА ПАРАЗИТНА ПАТОЛОГИЯ 

1. Тропически паразитни болести – значение за здравеопазването у нас като внасяна 

патология и за здравеопазването в ендемичните страни. 

2. Мероприятия за контрол, обществена и лична профилактика при пътуване, престой 

и завръщане от ендемични страни. 
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3. Амебиаза – чревна и извънчревна форма. Клиника и диагностика. 

4. Висцерална лайшманиоза – индийска, африканска и латиноамериканска. Диагностика. 

5. Кожна лайшманиоза – клинични форми и диагностика. 

6. Кожно-лигавична лайшманиоза. 

7. Малария, видове - епидемиология, клинично протичане, лабораторна диагностика, 

радикално лечение, резистентна тропическа малария. 

8. Лична профилактика на маларията при пребиваване в ендемични страни и 

завръщне. Диагностициране на болен от внесена у нас малария. 

9. Африкански трипанозомиази – гамбийска и родезийска форма. Обществена и лична 

профилактика в ендемични условия. Лабораторно-диагностични особености. 

10. Диария на пътуващите – клиника, лечение, диагностика, профилактика. 

11. Анкилостомидози – анкилостомоза и некатороза – причинители на тропическа 

желязодефицитна анемия. Параклинична и паразитологична диагностика. 

12. Дракункулоза – нематодоза, в организирана кампания за ирадикация. 

13. Филариатози – епидемиология, клиника, паразитологична диагностика, профилактика 

на лимфаничните филариатози (вушериоза, бругиоза). 

14. Филариатози – епидемиология, клиника, паразитологична диагностика, профилактика 

на офталмо-филариатозите (онхоцеркоза, лоаоза). 

15. Урогенитална шистозомоза. Диагностика. 

16. Чревни шистозомози: интестинални, японска, интеркалатна и меконгска. 

17. Дифилоботриоза (рибна тения) и спарганоза. 

18. Чернодробни трематодози – описторхоза и клонорхоза. 

19. Чревни трематодози – фасциолопсидоза, хетерофиоза, метагонимоза, нанофиетоза. 

20. Белодробна трематодоза – парагонимоза. 

21. Ларва мигранс, клинични форми. 

22. Миази. 

23. Интоксикации от членестоноги. 

 

 

 

 

 

СЪВРЕМЕННА ХИСТО И ИМУНОЦИТОТЕХНИКА 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове 

Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Съвременна хисто и 

имуноцитотехника 
ІV 30 25 5   

 
5/1 

  

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Свободноизбираема. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 
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Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

25 часа лекции, 5 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Практически демонстрации, видеофилми, мултимедийни презентации, дискусии. 

Форми на оценяване: 

Текущ контрол, който включва устно и тестово изпитване. 

Формиране на оценката: 

Окончателната оценка се формира като средна аритметична от оценките на по-горе 

споменатите критерии - текущо оценяване: устно и тестово. Крайната оценка се 

закръгля до единица и се вписва в учебната документация. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Решаване на тестове, участие в дискусии и практически демонстрации. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Анатомия, хистология и ембриология”. 

АНОТАЦИЯ 

Учебната програма отговаря на изискванията за придобиване на високи 
професионални компетенции от всеки медицински лаборант в контекста на 
изискванията на съвременната морфологична теория и практика. 

С получените познания медицинските лаборанти биха имали възможността да 
бъдат предпочитани за работа в цитологични, хистохимични, хистологични, 
електронномикроскопски лаборатории. Целта на дисциплината е да се повишат и 
допълнят знанията и уменията (теоретични и практични) на студентите чрез усвояване 
на допълнителни съвременни хистохимични, ензимохистохимични и имунохисто-
химични методи и техники, абсолютно необходими за повишаване професионалната 
квалификация на медицинския лаборант. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Да се допълнят знанията и уменията (теоретични и практични) на студентите 
чрез усвояване на допълнителни съвременни хистохимични и ензимохистохимични 
методи. 

2. Запознаване и усвояване на основните принципи на имуно, цито и хистохимични 
методи. 

3. Запознаване и усвояване на принципите на електронно - микроскопска хисто-
химична, ензимо-и имунохистохимична техника. 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Познаване на основните хистохимични методи - ензимохистохимия, доказване 

на полизахариди, елекронно-микроскопска ензимохистохимия. 

2. Познаване на основните имуно, цито и хистохимични методи - директни, 

индиректни, АВС и РАР методи, електронномикроскопска имуноцитохимия. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

СЪВРЕМЕННА МИКРОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА 

Електронномикроскопска, ензимохистохимична, имунохистохимична техника в 

диагностиката за произхода, развитието, диференциацията на клетките и тъканите при 

норма и патология. Общи положения. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

МИКРОСКОПСКА И ЕЛЕКТРОННОМИКРОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА 

Последователност на използваните съвременни техники. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

ПОЛИЗАХАРИДИ В КЛЕТКИТЕ И ТЪКАНИТЕ 

Класификация. Особености и изисквания на методите за диференцираното доказване на 

неутрални и кисели мукополизахариди (ГАГ) в клетките и тъканите. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

ЕНЗИМОХИСТОХИМИЧНИ МЕТОДИ В СЪВРЕМЕННАТА ДИАГНОСТИКА 

Ензимохистохимични методи в съвременната микроскопска диагностика – развитие, 

предимства. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 3 часа 

ОСОБЕНОСТИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ 

НА ЕНЗИМИ В КЛЕТКИТЕ И ТЪКАНИТЕ 

Класификация на ензимите и специфичност в методите за доказване. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

ЕНЗИМОХИСТОХИМИЧНИТЕ МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАТОЛОГИЯТА 

Предпоставки и условия за използването на ензимохистохимичните микроскопски 

изследвания в патологията за изясняване на диагнозата. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

ЕЛЕКТРОННОМИКРОСКОПСКИ ХИСТОХИМИЧНИ ТЕХНИКИ 

Електронномикроскопска хистохимична и ензимохистохимична техники - особеност и 

специфичност на методите. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

ИМУНОЦИТОХИМИЯ 

Определение, същност. Имуноцитохимични методи. Доказване на специфични антигени в 

клетките и тъканите. 
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ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

МОНО- И ПОЛИКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА 

Създаване на специфични антитела – моноклонални и поликлонални за имуноцито-

химичните техники. Изисквания при провеждането на имунохистохимични реакции. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНА МЕТОДИКА 

Видове имунохистохимични техники. Имунофлуоресцентна методика – етапи, 

предимства и недостатъци. 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

ИНДИРЕКТНИ ИМУНОЕНЗИМНИ И ХИСТОХИМИЧНИ РЕАКЦИИ 

Индиректни имуноензимни и хистохимични реакции – етапи, предимства и 

недостатъци. 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 

ИМУНОФОСФАТАЗЕН МЕТОД ЗА ДОКАЗВАНЕ НА АНТИГЕНИ В ТЪКАНИТЕ НА 

ЕЛЕКТРОННОМИКРОСКОПСКО НИВО 

Основни принципи, етапи, приложение. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час 

МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НЕУТРАЛНИ И КИСЕЛИ МУКОПОЛИЗАХАРИДИ  

Особености и изисквания на методите за диференцираното доказване на неутрални и 

кисели мукополизахариди (ГАГ) в клетките и тъканите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ЕНЗИМОХИСТОХИМИЧНИ МЕТОДИ 

Ензимохистохимични методи за изследвания - доказване на активността на фосфатази, 

дехидрогенази и липази. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

ИМУНОЦИТОХИМИЧНИ МЕТОДИ 

Доказване на специфични антигени в клетките и тъканите. АВС и РАР методи. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. О. Волкова, Ю. Елецин – МФ, 1986 г. – “Хистология с хистологична техника”. 

2. Пирс “Гистохимия” – изд. Иностранних литературь, Москва 1962 г. 

3. М. Берстон – Гиспохимия Ферментов, изд. Мир, Москва 1965 г. 

4. Х. Кръстев, К. Ковачев – Ръководство “Основи на микроскопската и електронно-

микроскопската техника, изд. Земиздат 1978 г. 

5. И. Георгиев и сътрудници – Ръководство за практически упражнения по 

хистология – изд. Медицина и физкултура 1974 г. 

6. Р. Стефанова, К. Попов – Микроскопска техника на хистологичното изследване – 

изд. Медицина и физкултура 1981 г. 

7. Handbuch Imunochemischer Farbenmethoden, Germany 1998. 
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КОНСПЕКТ 

ПО СЪВРЕМЕННА ХИСТО И ИМУНОЦИТОТЕХНИКА 

1. Електронномикроскопска, ензимохистохимична, имунохистохимична техника в 
диагностиката за произхода, развитието, диференцияцията на клетките и тъканите 
при норма и патология. Общи положения. 

2. Микроскопска и електронномикроскопска диагностика - последователност на 
използваните съвременни техники. 

3. Полизахариди в клетките и тъканите. Класификация. Особености и изисквания на 
методите за диференцираното доказване на неутрални и кисели мукополизахариди 
(ГАГ) в клетките и тъканите. 

4. Ензимохистохимични методи в съвременната микроскопска диагностика – 
развитие, предимства. 

5. Особености и правила за провеждане на методите за доказване на ензими в клетките и 
тъканите. Класификация на ензимите и специфичност в методите за доказване. 

6. Предпоставки и условия за използването на ензимохистохимичните микроскопски 
изследвания в патологията за изясняване на диагнозата. 

7. Електронномикроскопска хистохимична и ензимохистохимична техники - 
особеност и специфичност на методите. 

8. Имуноцитохимия – определение, същност. Имуноцитохимични методи. Доказване 
на специфични антигени в клетките и тъканите. 

9. Създаване на специфични антитела – моноклонални и поликлонални за имуноцито-
химичните техники. Изисквания при провеждането на имунохистохимични реакции. 

10. Видове имунохистохимични техники. Имунофлуоресцентна методика – предимства и 
недостатъци. 

11. Индиректни имуноензимни и хистохимични реакции. 
12. Имунофосфатазен метод за доказване на антигени в тъканите на електронно-

микроскопско ниво. 
 

 

 

 

 

НЕКОНВЕЦИОНАЛНИ МЕТОДИ НА ДИАГНОСТИКА В 

МИКРОБИОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове 

Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Неконвенционални 

методи на 

диагностика в 

микробиологичната 

практика 

V 30 20 10     2/1  

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Свободноизбираема. 
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Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

20 часа лекции, 10 часа упражнения. 

Средства на обучение: 

Мултимедийни презентации, дискусии, кръжочна дейност, изработване на реферат. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, изработване на реферат. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, активност в кръжочните мероприятия, изработване на реферат. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Преподавател от специалност „Медицински лаборант”. 

АНОТАЦИЯ 

Учебната програма е предназначена да запознае студентите с най-новите и 

съвременни диагностични методи в микробиологичната практика. 

Учебната дисциплина има за цел настоящите студенти и бъдещи специалисти да 

могат: 

• да се включат в съвременния диагностичен процес в микробиологичните 

лаборатории; 

• възможно най-точно и експедитивно да поставят етиологична диагноза при 

бактериалните заболявания. 

Специално внимание се отделя на актуалните проблеми в медико-лабораторната 

дейност и ефективните подходи за тяхното решаване. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Да формира знания и умения за участие в съвременния процес на 

микробиологичната диагностика. 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Теоретични знания на студентите: 
• Да познават най-новите и съвременни диагностични методи в микро-

биологичната практика; 
• Да познават съвременната апаратура, използвана в микробиологичната 

диагностика; 
• Да познават новите тестове, използвани в диагностиката на патогенните 

микроорганизми. 
Практически умения на студентите: 
• Да могат да работят със съвременни апарати за диагностика в 

микробиологичната лаборатория; 
• Да усвоят и прилагат безпогрешно алгоритъма на залагане и отчитане на 

съвременни тестове в микробиологичната диагностика. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

СЪВРЕМЕННИ НАСОКИ И МОДЕРНИ МЕТОДИ В МИКРОБИОЛОГИЧНАТА 

ДИАГНОСТИКА НА БИОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ 

1. Въведение в проблемите на микробиологичната диагностика. 

2. Отбелязване на съвременните насоки. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

НАЙ-ЧЕСТИ ЕТИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ, ИЗОЛИРАНИ ПРИ УРОИНФЕКЦИИ 

1. Уроинфекции и етиологични агенти предизвикващи ги. 

2. Основни характеристики за тях. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ДИАГНОСТИКА НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА 

1. Некултурални (скрийнингови) методи – колориметричен тест, електронни броячи на 

частици, химични тестове. 

2. Културални скрийнингови методи – автоматизирани и компютризирани методи. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ НА ДИАГНОСТИКА НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА 

СИСТЕМА 

1. Причинители на диариен синдром. 

2. Характеристика. 

3. Материали за изследване. 

4. Съвременен подход на биохимично идентифициране: 

4.1. Биохимични идентификационни системи според начина на провеждане и 

отчитане. 
- мануални (ръчни) 
- механизирани – полуавтоматични и автоматични 

4.2. Биохимични идентификационни системи според групите бактерии. 
- API 
- Enterotube 
- Полимикротест 
- Micro – ID 
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ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

БАКТЕРИЕМИИ – ВИДОВЕ И ЕТИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ 

1. Видове бактериемии. 

2. Най-чести патогени, изолиращи се при хемокултури. 

ЛЕКЦИЯ № 6 - 2 часа 

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХЕМОКУЛТУРИ 

1. Нови методи – принципи: 

1.1. Устройства, отстраняващи инхибиторните фактори от кръвта. 

1.2. Лизис – филтрационен метод. 

1.3. Лизис – центрофулацинен метод. 

1.4. Апаратни системи – БАКТЕК (ВАСТЕК). 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ НА ДИАГНОСТИКА НА ЦНС 

1. Менингити. Най-чести етиологични агенти на менингити, свързани с възрастовата 

граница. 

2. Експресна диагностика - търсене пряко на антигени в ликвора на N. meningitidis,       

S. pneumoniae и H. influenzae чрез латекс-аглутинация, коаглутинация, насрещна 

имуноелектрофореза и др. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

ИНФЕКЦИИ НА ГОРНИТЕ И СРЕДНИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА. 

1. Кратка характеристика на инфекциите на горните дихателни пътища и техните 

етиологични агенти. 

2. Материали за изследване и съвременни методи на диагностика. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

ИНФЕКЦИИ НА ДОЛНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА (БРОНХИТ, БРОНХИОЛИТ, 

ПНЕВМОНИЯ, ПЛЕВРИТ, ЕМПИЕМ) 

1. Характеристика на инфекциите на долните дихателни пътища. 

1.1. Бронхит 

1.2. Бронхиолит 

1.3. Пневмония 

1.4. Плеврит 

1.5. Емпием 

2. Материали за изследване и съвременни методи на диагностика. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

СЕМИНАР 

1. Тест и устно събеседване върху лекционния материал. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ДИАГНОСТИКА НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА 

1. Запознаване със съвременните диагностични методи на диагностика на урини. 

2. Демонстрация на некултурални (скрийнингови), културални скрийнингови методи – 

автоматизирани и компютризирани методи. 
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3. Демонстрация на метод с потапяне за определяне на микробно число на урина. 

4. Посяване на урина за определяне на микробно число чрез метода на потапяне. 

5. Отчитане на култивирани вече посявки за микробно число от контейнерни проби. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2– 2 часа 

ДИАГНОСТИКА НА КРЪВОНОСНА СИСТЕМА – НОВИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ 

1. Запознаване и усвояване на нови методи и подходи при изолирането на антигени от 

кръвта (хемокултура). 

2. Демонстрация на апаратни системи - БАКТЕК (ВАСТЕК). 

3. Усвояване принципите на работа с апарата ВАСТЕК. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА 

ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ – СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ 

1. Запознаване с нови микробиологични методи на диагностика на хранителни 

отравяния, причинени от бактериални агенти. 

2. Запознаване със съвременни способи за бактериална диагностика на Helikobacter 

pylori като причинител на язвената болест на дуоденума. 

3. Демонстрация на мануални биохимични идентификационни системи. 

4. Демонстрация на биохимични идентификационни системи – полимикротест. 

5. Отчитане на готови биохимични тестове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ЦНС И ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА – 

НОВИ МЕТОДИ. 

1. Запознаване с микробиологичен съвременен подход при диагностика на материали 

от дихателна и ЦНС. 

2. Демонстрация на методи на микроаерофилно култивиране на N. meningitidis. 

3. Демонстрация на Slide – тестове за откриване на микробни антигени в ликвора на 

болни. 

4. Наблюдение на готови микроскопски препарати. 

5. Отчитане на готови тестове за откриване на микробни агенти в ликвор на болни. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

СЕМИНАР 

1. Разглеждане на реферати, изработени по избрана тема от лекционния материал. 

2. Събеседване и писмено изпитване (тест). 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Медицинска микробиология – доц. И. Хайдушка и колектив, 2008 г. 

2. Микробиология – проф. Г. Митов и доц. Юлияна Дончева – мед. Издателство 

“Арсо” София 2000 г. 

3. Практическа клинична микробиология – Проф. д-р Св. Петровски, дмн – изд. 

“Знание” ЕООД 1999 г. 

4. Микробни инфекции – Проф. Светослав Петровски – изд. МФ – София – 1999 г. 

5. Клинична бактериология – Проф. д-р Юрий Тегоненко, дмн и Доц. д-р Пенка 

Сотирова, кмн – изд. Знание ЕООД 1997 г. 
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6. Клинична имунология – Проф. д-р Б. Бошков, дмн и Проф. д-р М. Огнянов, дмн – 

изд. “Знание” ЕООД 1997 г. 

7. Ръководство по микробиология – Проф. Капрелян, София 1994 г. 

8. Медицинска микробиология и техника на микробиологичните изследвания – проф. 

Тягуненко – МФ 1991 г. 

КОНСПЕКТ 

ПО НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ НА ДИАГНОСТИКА В 

МИКРОБИОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА 

1. Съвременни насоки в микробиологичната диагностика на биологични материали. 

2. Урокултури – най-чести етиологични агенти. 

3. Съвременни методи на диагностика на отделителна система. 

4. Съвременни методи на диагностика на храносмилателна система. 

5. Бактериемии – най-често изолирани етиологични агенти. 

6. Хемокултури – съвременни аспекти в диагностиката. 

7. Неконвенционални методи за микробиологична диагностика на ЦНС. 

8. Дихателна система – горни и долни отдели - материали, диагностика. Новости. 

 

 

 

 

 

СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗА КЛИНИЧНИ ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Съвременни 

технологии за 

клинични 

лабораторни 

анализи 

V 30 20 10     2/1  

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Свободноизбираема. 

Образователно - квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 
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Хорариум: 

20 часа лекции, 10 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, дискусии, съвременни средства за онагледяване, 

демонстрация на клиничнолабораторни анализи, решаване на практически казуси. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна оценка за семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Резултати от текущо оценяване, участие в дискусии, решаване на тестове, активност 

при практическата подготовка. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Клинична лаборатория”. 

АНОТАЦИЯ 

Учебната програма отговаря на изискванията за допълнителна подготовка на 

медицинския лаборант, пречупени през призмата на проблемите, потребностите и 

организацията на клиничните лаборатории в България с отчитане на сегашното 

състояние и бъдещите перспективи. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Да обогати професионалните компетенции на медицинския лаборант за 

технологиите и апаратите, използвани в съвременната клинична лаборатория. 

Да допълни подготовката на студентите за усвояване на същността и принципите 

на анализ, на автоматизацията и компютъризацията на клиничнолабораторната 

дейност. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Теоретични знания на студентите:  

• да придобият отлични познания за принципите на работа на апаратите в 

клиничната лаборатория, за техните възможности и приложение. 

Практически умения на студентите:  

• студентите да прилагат знанията си при внедряване на нови технологии и 

високоефективни надеждни методи. 
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Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

ВОДАТА В КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНАТА ПРАКТИКА. ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ 

1. Видове вода за лабораторни цели. 

2. Методи за пречистване на водата. 

2.1. Дестилация. 

2.2. Дейонизация.  

2.3. Филтрация и др. 

3. Изисквания към качеството на водата за лабораторни цели. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

ХЕМАТОЛОГИЧНИ БРОЯЧИ 

1. Основни принципи. 

1.1. Пряко измервани показатели. 

1.2. Производни показатели. 

1.3. Изчислени показатели. 

2. Автоматични методи за броене на кръвни клетки. 

3. Нови възможности на мултипараметровия анализ в хематологията. 

4. Лазерна проточна цитометрия. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

АВТОМАТИЧНИ БИОХИМИЧНИ АНАЛИЗАТОРИ 

1. Класификация. 

2. Принцип на работа. 

3. Основни етапи в дейността на анализа. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

АВТОМАТИЧНИ БИОХИМИЧНИ АНАЛИЗАТОРИ 

1. Аналитични характеристики. 

2. Тенденции и перспективи в развитието на клинично-химичните анализатори. 

3. Икономическа ефективност при използването им. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

АВТОМАТИЗИРАНЕ НА УРИННИЯ АНАЛИЗ 

1. Уринни анализатори - видове. 

2. Принцип на действие. 

3. Аналитична надеждност. 

4. Предимства на автоматизирания анализ. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ МЕТОДИ 

1. Основни понятия. 

2. Потенциометрични методи. 

3. Волтамперометрични методи. 

4. Приложение в клинично-лабораторната практика. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

БИОСЕНЗОРИ В КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ 

1. Същност и видове. 
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2. Биосензори от първо поколение. 

3. Биосензори от второ и трето поколение. 

4. Клетъчни и имунологични биосензори. 

5. Настоящо и бъдещо приложение в клинично-лабораторната практика. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

НЕФЕЛОМЕТРИЯ И ТУРБИДИМЕТРИЯ  

1. Същност на нефелометрията и турбидиметрията. 

2. Нефелометрична апаратура 

3. Турбидиметрия – измерване. 

4. Съвременни имунонефелометрични системи. 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

ХРОМАТОГРАФИЯ  

1. Хроматографски методи – същност. 

2. Видове. 

3. Газхроматография. 

4. Течна хроматография /високоефективна течна хроматография - HPLC/. 

5. Приложение. 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

СЕМИНАР 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ВОДАТА В КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНАТА ПРАКТИКА. ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ 

1. Технологии за пречистване на водата, използвана в клинично-лабораторната 

практика. 

1.1. Работа с дестилатор. 

2. Принципно разясняване и демонстрации на други методи. 

3. Степен на пречистване на водата - начини за оценка. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ХЕМАТОЛОГИЧНИ БРОЯЧИ 

1. Подготовка на биологичния материал за хематологичен анализ. 

2. Ограничения и препоръки при работа с автоматични хематологични анализатори. 

3. Източници на грешки при апаратното измерване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

АВТОМАТИЧНИ БИОХИМИЧНИ АНАЛИЗАТОРИ 

1. Подготовка на биологичния материал за клинично-химичен анализ. 

2. Предимства на автоматичните биохимични анализатори. 

3. Основни етапи в дейността на анализа. 

4. Изчисление на резултата при клинично-химични анализатори. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

НЕФЕЛОМЕТРИЯ И ТУРБИДИМЕТРИЯ 

1. Основни компоненти на нефелометрията и турбидиметрията. 
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2. Калибрационни криви при имунонефелометрията и имунотурбидиметрията. 

3. Събеседване за същността и приложението на тези апаратни методи. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

ХРОМАТОГРАФИЯ 

1. Подготовка на биологичния материал за хроматографски анализ. 

2. Събеседване за същността на високоефективната течна хроматография /HPLC/, 

течната и газхроматографията. 

3. Приложение на хроматографските методи в клиничната лаборатория. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Цветкова, Т., Ст. Данев, Аналитични принципи и процедури в клиничната 

лаборатория, Пловдив, 2001 г. 

2. Цветкова, Т., Клиничнолабораторни резултати, Пловдив, 1996 г. 

КОНСПЕКТ 

ПО СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗА КЛИНИЧНИ ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ 

1. Водата в клинично-лабораторната практика. Изисквания и критерии. 

2. Хематологични броячи. 

3. Автоматични биохимични анализатори. 

4. Автоматизиране на уринния анализ. 

5. Електрохимични методи. Биосензори в клиничната лаборатория. 

6. Нефелометрия и турбидиметрия. 

7. Хроматография. 

 

 

 

 

 

ТОКСИКОМАНИИ. ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове 

Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V 

Токсикомании. 

Превенция и лечение 
V 30 10 20     1/2 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Свободноизбираема. 
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Образователно - квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

10 часа лекции, 20 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, групово решаване на казуси, дискусии, самостоятелни 

разработки на студентите под формата на реферат. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тест, самостоятелни разработки на студентите под 

формата на реферат. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, участие в решаване на казуси, решаване на тест, самостоятелна 

разработка по темата. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Преподавател от Медицински колеж. 

АНОТАЦИЯ 

Учебната програма по токсикомании е съобразена със спецификата на дейност на 

студентите и образователния ценз. В нея са включени въпроси, касаещи злоупотреби с 

психоактивни вещества, превенция на зависимостите и тяхното лечение. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Запознаване на студентите със зависимости към: алкохол, опиоиди, 

канабиноиди, психостимуланти, халюциногени, лепила, сънотворни, седативни и 

комбинирани зависимости. 

2. Запознаване на студентите с ролята на превенцията и начините за постигането 

й на различни нива. 

3. Запознаване на студентите с различните методи и възможности за лечение на 

зависимостите. 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

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

• да познават различните видове зависимости към алкохол и други психоактивни 
вещества 

• да могат да определят влиянието, което психоактивните вещества оказват върху 
здравето, личното и социално функциониране на човека 

• да могат да дават необходимата информация, касаеща психоактивните вещества 
и зависимостите към тях с оглед превенция 

• да знаят къде могат да насочат хора със злоупотреби с психоактивни вещества за 
получаване на адекватна помощ 

• да познават рисковете при работа със зависими пациенти и начините за справяне 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 1 час 

НАРКОМАНИИ – ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМА 

1. Значимост на проблема. 

2. Основни понятия и термини. 

3. Класификации. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

ЗАВИСИМОСТ ОТ АЛКОХОЛ 

1. Общи характеристики на веществото. 

2. Остри интоксикации с алкохол. 

3. Вредна употреба на алкохол. 

4. Синдром на зависимост от алкохол – диагностични критерии, епидемиология, 

етиология, патогенеза, клиника, лечение и превенция. Усложнения. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 1 час 

ЗАВИСИМОСТ ОТ ОПИОИДИ 

1. Общи характеристики на морфин и хероин. 

2. Клинични прояви на острата и хронична интоксикация. 

3. Клинични прояви на абстиненцията. 

4. Лечение 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 1 часа 

ЗАВИСИМОСТ ОТ КОКАИН И ДРУГИ ПСИХОСТИМУЛАНТИ. 

1. Общи характеристики на кокаин, амфетамини и други психостимуланти. 

2. Клинични прояви на острата и хронична интоксикация. 

3. Клинични прояви на абстиненцията. 

4. Усложнения. 

5. Лечение. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 1 час 

ЗАВИСИМОСТ ОТ КАНАБИНОИДИ. 

1. Общи характеристики на хашиш и марихуана. 

2. Епидемиология. 

3. Клинични прояви на острата и хронична интоксикация. 
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4. Усложнения. 

5. Лечение. 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 1час 

ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪНОТВОРНИ И СЕДАТИВНИ СРЕДСТВА 

1. Представители на сънотворните и седативните средства. 

2. Общи характеристики на барбитурати и бензодиазепини. 

3. Клинични прояви на зависимост и абстиненция. 

4. Лечение. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 1 час 

ЗАВИСИМОСТ ОТ ХАЛЮЦИНОГЕНИ И ЛЕТЛИВИ РАЗТВОРИТЕЛИ 

1. Общи характеристики на халюциногени. 

2. Представители на халюциногените 

3. Клинични прояви на зависимост. 

4. Представители на летливите разтворители и характеристики. 

5. Клинични прояви на злоупотреба. 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ 

1. Профилактика на три нива. 

2. Ролята на семейството, училището, обществото и държавата. 

3. Правни аспекти. 

4. Фармакологични и нефармакологични методи за лечение при зависими. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 3 часа 

ЗАВИСИМОСТ ОТ АЛКОХОЛ 

1. Представяне на самостоятелни разработки на студентите по темата. 

2. Дискусия. 

3. Решаване на казуси. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 3 часа 

ЗАВИСИМОСТ ОТ ОПИОИДИ 

1. Представяне на самостоятелни разработки на студентите по темата за морфин и хероин. 

2. Дискусия. 

3. Решаване на казуси. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 4 часа 

ЗАВИСИМОСТ ОТ КОКАИН И ДРУГИ ПСИХОСТИМУЛАНТИ 

1. Представяне на самостоятелни разработки на студентите за кокаин, амфетамини, 

никотин, кофеин и други психостимуланти. 

2. Дискусия. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

ЗАВИСИМОСТ ОТ КАНАБИНОИДИ 

1. Представяне на самостоятелни разработки на студентите за хашиш и марихуана. 

2. Дискусия. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 

ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪНОТВОРНИ И СЕДАТИВНИ СРЕДСТВА 

1. Представяне на самостоятелна разработка на студентите по темата. 

2. Дискусия. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 

ЗАВИСИМОСТ ОТ ХАЛЮЦИНОГЕНИ И ЛЕТЛИВИ РАЗТВОРИТЕЛИ 

1. Представяне на самостоятелна разработка на студентите по темата за халюциногени, 

халюциногенни гъби и летливи разтворители. 

2. Дискусия. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ 

1. Представяне на самостоятелна разработка на студентите по темата. 

2. Дискусия. 

3. Изготвяне на план за превенция. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 

ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ 

1. Представяне на самостоятелна разработка на студентите по темата. 

2. Дискусия. 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Психиатрия – под редакцията на проф. д-р М. Ачкова дмн, Издателство „Знание” 

ООД, 1999 г. 

2. Интернет ресурси. 

КОНСПЕКТ 

ПО ТОКСИКОМАНИИ. ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 

1. Зависимост от алкохол. 

2. Зависимост от опиоиди. 

3. Зависимост от кокаин и други психостимуланти. 

4. Зависимост от канабиноиди. 

5. Зависимост от сънотворни и седативни средства. 

6. Зависимост от халюциногени и летливи разтворители. 

7. Превенция на зависимостите. 

8. Лечение на зависимостите. 
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ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпит Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Философска 

антропология 
ІІ 15 15 - 

 
1/0 

    

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Факултативна дисциплина. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

15 часа лекции. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, дискусии. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тестове. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка в края на семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, решаване на тестове. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от ФОЗ. 

АНОТАЦИЯ 

Философската антропология изучава същността на човека през призмата на 

биологичното и социалното, ценностите на човешкия живот, изкуството да обичаш и 

въпросите на милосърдието. 
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Да се запознаят студентите с: 

• връзката и взаимоотношенията между медицината и науката за човека; 

• природата на човека като продукт на биогенетичната и културна еволюция; 

• телесното и духовното у човека; 

• модусите на душата, болестта, страданието, смъртта. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и 

умения: 

• да придобият глобален поглед към човешкия индивид; 

• да разграничават двата параметъра на познание - теоретически и практически и 

да разпознават в един практически проблем принципите на теоретичните модели, които 

кореспондират с техния проблем; 

• да дефинират възрастовите и половите характеристики на човека, демографските 

тенденции, надеждата на живота и вярата в него; 

• обучението по дисциплината да допринесе за формиране на асоциативно 

мислене, необходимо при общуването с различни възрастови групи, различни болестни 

състояния и с различен професионален, психосоциален и морален статус. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

 

Раздел I: Обща част 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 1 час 

ЗА ПРЕДМЕТА НА ФИЛОСОФСКАТА АНТРОПОЛОГИЯ 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 1 час 

ФИЛОСОФСКОТО РАЗБИРАНЕ ЗА ЧОВЕКА И ЧАСТНИТЕ НАУКИ /МЕДИЦИНА, 

БИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ, ЕТИКА, СОЦИОЛОГИЯ И ДР. 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 1 час 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА ФИЛОСОФСКАТА АНТРОПОЛОГИЯ 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 3 часа 

ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ И РАЗВИТИЕТО НА 

ЦИВИЛИЗАЦИЯТА 

Раздел II: За смисъла и ценностите на човешкото съществуване 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 1 час 

ЧОВЕК – ВЯРА, РЕЛИГИЯ, МИЛОСЪРДИЕ, ХРИСТИЯНСКА АНТРОПОЛОГИЯ 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 1 час 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧОВЕК - СВЯТ. ДЕКАРТ, ДЖ. ЛОК, МОНТЕСКЬО 
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ЛЕКЦИЯ № 7 – 1 час 

ЗА СМИСЪЛА НА ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ. С. КИРКЕГОР, АРТ. 

ШОПЕНХАУЕР 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 1 час 

УЧЕНИЕТО НА ФРИДРИХ НИЦШЕ ЗА СВРЪХ ЧОВЕКА И ВОЛЯТА ЗА ВЛАСТ 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО И ПРОБЛЕМЪТ ЗА 

НЕСЪЗНАВАНЕТО. ЗИГМУНД ФРОЙД 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 1 час 

ЧОВЕКЪТ И ДРУГИТЕ. ОБЩУВАНЕ, ОТЧУЖДЕНИЕ, САМОТА. А. КАМЮ 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

ЗА СВОБОДАТА НА ИЗБОРА 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Брайкова Р., За природата на човека. П., 2001 год. 

2. Динев В., Философска антропология, С., 2000 год. 

3. Иванов В., Философия и медицина, С., 2003 год. 

4. Камю А., Митът за Сизиф, С., 1990 год. 

5. Франкъл В., Увод в лототерапията. Смисълът на живота, С., 1998 год. 

6. Фройд З., Въведение в психоанализата, С., 1990 год. 

7. Фром Е., Изкуството да обичаш, С., 1990 год. 

КОНСПЕКТ 

ПО ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ 

1. Предмет на философската антропология. 

2. Философското развитие за човека и частните науки /медицина, биология, 

физиология, етика, социология и др. 

3. Методологически принципи на философската антропология. 

4. Философско-антропологически възгледи и развитието на цивилизацията. 

5. Човек – вяра, религия, милосърдие, християнска антропология. 

6. Взаимодействие човек – свят. Декарт, Дж. Лок, Монтескьо. 

7. За смисъла на човешкото съществуване. С. Киркегор, Арт. Шопенхауер. 

8. Учението на Фридрих Ницше за свръх човека и волята за власт. 

9. Психоаналитичната теория на познанието и проблемът за несъзнаването. Зигмунд 

Фройд. 

10. Човекът и другите. Общуване, отчуждение, самота. А. Камю. 

11. За свободата на избора. 
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ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения ІІІ 

Икономика на 

здравеопазването 
ІІІ 15 15 - 1/0 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Факултативна дисциплина. 

Образователно – квалификационна степен: 

Професионален бакалавър /ПБ/. 

Форми на обучение: 

Лекции, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Един семестър. 

Хорариум: 

15 часа лекции. 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, дискусии. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, решаване на тестове. 

Формиране на оценката: 

Формира се средна текуща оценка в края на семестъра. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, решаване на тестове. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от ФОЗ. 

АНОТАЦИЯ 

Дисциплината Икономика на здравеопазването изучава основните проблеми на 

пазарната икономика и на икономика на здравеопазването. 
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Да се запознаят студентите: 

• с особеностите на пазара и стопанската дейност на национално равнище; 

• да формират професионален подход с цел рационално използване на наличните 

средства за обслужване на здравеопазването. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и 

умения: 

• да се запознаят с основните форми на организацията на икономиката; 

• същността и функциите на парите; 

• стойността и цената на медицинската услуга; 

• финансиране на здравеопазването в Република България. 

Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

 

Раздел I: Обща икономическа теория 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 1 час 

РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС. 

ИКОНОМИЧЕСКИ ШКОЛИ. ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИКС 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 1 час 

СЪЩНОСТ И ПРЕДМЕТ НА ИКОНОМИКСА. ФУНКЦИИ И МЕТОДОЛОГИЯ. 

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИКСА 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 1 час 

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ НА МАТЕРИАЛНОТО И 

НЕМАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО. ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ. СЪЩНОСТ И 

ДЕЙСТВИЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 1 час 

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА – СЪЩНОСТ, ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ. 

ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. БЛАГА – ВИДОВЕ БЛАГА В 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 1 час 

ВЪЗНИКВАНЕ, ФУНКЦИИ И СЪЩНОСТ НА ПАРИТЕ. ИКОНОМИЧЕСКИ 

ПРОЦЕСИ СВЪРЗАНИ С ПАРИТЕ 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 1 час 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ. СТОПАНСКИ КРЪГООБОРОТ. ОСНОВЕН И 

ОБОРОТЕН КАПИТАЛ. ОСНОВНИ И ОБОРОТНИ ФОНДОВЕ. АМОРТИЗАЦИЯ И 

НЕЙНИТЕ ФОРМИ 
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ЛЕКЦИЯ № 7 – 1 час 

ИЗМЕРВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ. 

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 1 час 

ИКОНОМИЧЕСКА ДИНАМИКА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ 

Раздел II: Икономика на здравеопазването 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 1 час 

ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КАТО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

СТОЙНОСТ НА РАБОТНАТА СИЛА. ОСНОВНИ ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯЩИ 

СТОЙНОСТТА НА РАБОТНАТА СИЛА. СТОЙНОСТ И ЦЕНА НА 

МЕДИЦИНСКАТА УСЛУГА. ТАКСИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ЗДРАВЕТО КАТО 

КАТЕГОРИЯ 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 1 час 

КАЧЕСТВО, ЕФЕКТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. 

ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 1 час 

ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. НАЧИНИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 1 час 

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (РАБОТНА ЗАПЛАТА). СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ И 

ЕЛЕМЕНТИ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА В 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. СИСТЕМИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА В 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 1 час 

ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ. СИСТЕМИ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА 

ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Георгиева Кр. и съавтор, Микроикономикс, част 1, София, 1991 год. 

2. Гладилов С., Делчева Е., Икономика на здравеопазването, График консулт ООД, 

София, 1998 год. 

3. Делчева С., Въведение в икономическата теория, в сборник здравната реформа в 

България, Македония пр. Е с, София, 1997 год. 

4. Великов Н., Обща теория пазарна икономика, част 1, ЕТ Естоникс,София, 1995 год. 

5. Лулански П., Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности, 

унив. изд.,1997 год. 

6. Хертман Гернот, Пазарна икономика, част 1, Булвест 2000, София 
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КОНСПЕКТ 

ПО ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

1. Развитие на икономическата теория от древността до днес. 
2. Същност и предмет на икономикса. Функции и методология. 
3. Основни икономически категории на материалното и нематериалното 

производство. 
4. Пазарна икономика – същност, принципи и основни категории. Особености на 

пазара в здравеопазването. 
5. Възникване, функции и същност на парите. 
6. Производствени разходи. Стопански кръгооборот. Основен и оборотен капитал. 

Амортизация. 
7. Измерване на стопанската дейност на национално равнище. Брутен вътрешен 

продукт. 
8. Икономическа динамика и икономически растеж. 
9. Икономика на здравеопазването като научна дисциплина. 
10. Стойност на работната сила. Стойност и цена на медицинската услуга. 
11. Качество, ефект и ефективност на здравеопазването. Икономическа ефективност. 
12. Финансиране на здравеопазването. 
13. Заплащане на труда в здравеопазването. 
14. Финансиране на здравното заведение. 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО АНГЛИЙСКИ, 

НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВНИТЕ 

ГРИЖИ, ФАРМАЦИЯТА, ЗЪБОТЕХНИКАТА И 

САНИТАРНИЯ КОНТРОЛ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения І II III IV V 

Специализирана 

терминология по 

английски, немски и 

френски език в 

областта на здравните 

грижи, фармацията, 

зъботехниката и 

санитарния контрол 

V 30 - 30    0/1 0/1 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Факултативна. 
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Образователно - квалификационна степен: 

Професионален бакалавър. 

Форми на обучение: 

Упражнения, самоподготовка. 

Продължителност на обучение: 

Два семестъра. 

Хорариум: 

30 часа упражнения. 

Средства за обучение: 

Упражнения, семинари, групова и самостоятелна работа, разиграване на ситуации – 

ролеви игри, мултимедия, система за електронно обучение MOODLE. 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване, в резултат на писмено, устно и тестово изпитване. 

Формиране на оценката: 

Окончателната оценка е комплексна и оценява цялостното представяне и усвоени 

знания и умения по време на обучението. Оценката се закръгля до единица и се вписва 

в учебната документация. 

Аспекти при формиране на оценката: 

Текущият контрол включва провеждане на два програмирани теста в края на всеки 

семестър. Оформянето на крайната оценка става въз основа на оценките от писменото 

изпитване и задължителния текущ контрол и участието по време на занятия. 

Семестриален изпит: 

Не. 

Държавен изпит: 

Не. 

Водещи преподаватели: 

Преподаватели по чужд език от Медицински колеж - Пловдив. 

АНОТАЦИЯ 

Факултативният курс на обучение по чужд език е замислен като естествено 

продължение на учебната програма от І курс, като се обръща изключително внимание 

на специализираната медицинска терминология в областта на здравните грижи, 

фармацията, зъботехниката и санитарния контрол. Тази терминология не може да се 

извади от контекста на живия език, затова паралелно с терминологията се разширяват и 

задълбочават познанията на студентите по отношение на по-сложни граматически 

единици, свързани със стиловите особености на научното изложение. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Да активира речниковия запас на студентите така, че да могат да се справят с 

повечето житейски ситуации, както и да натрупат познания в областта на медицинската 

терминология от тяхната специалност. 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Усъвършенстване на езиковите умения, обогатяване на речника от специфична 

медицинска терминология, обогатяване на общата култура, положителна мотивация 

при изучаване на езика. 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа 

ИСТОРИЯ НА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕКА 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини), работа с текст. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

ЧОВЕШКА РАСА – ОСНОВНА ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини), работа с текст. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ – ОСНОВНА ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини), работа с текст, разиграване 

на ситуации (ролеви игри). 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 3 часа 

ТЕРМИНОЛОГИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини), разиграване на ситуации, 

работа със специализирани текстове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 6 часа 

МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ В ОБЛАСТТА НА АНАТОМИЯТА И 

ФИЗИОЛОГИЯТА НА ЧОВЕКА 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини), превод на специализиран 

текст. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 4 часа 

ОСНОВНА МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНСКАТА 

ПАТОЛОГИЯ 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини), разиграване на ситуации, 

работа със специализирани текстове. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 

СТРУКТУРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 

Усвояване на специализирани познания (думи и термини), работа с текст. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 

РЕШАВАНЕ НА КОНКРЕТЕН СИТУАТИВЕН КАЗУС 

Ролеви игри. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 

ДИСКУСИЯ 

Дискусия на съответния език по определен проблем в областта на здравните грижи, 

фармацията, зъботехниката и санитарния контрол. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 4 часа 

НАУЧНО СЪОБЩЕНИЕ 

Съставяне на научно съобщение на съответния език по предварително зададена тема. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 1 час 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Немско-български тематичен речник, Д-р Цветана Хесапчиева-Малешкова и 

колектив, С. 1991. 

2. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fuer den Auslaеnderunterricht, Helbig - Buscha, 

Leipzig, 1989. 

3. Deutsch aktiv - Neu. Ein Lehrwerk fuer Erwachsene G. Neuner, T. Scherling, R. 

Schmidt, H. Wilms, S. 1992. 

4. Fachdeutsch-Medizin, Stomatologie, Pharmazie, S. 1990. 

5. Lehr-und Uеbungsbuch der deutschen Grammatik, H. Dreyer, R. Schmidt, Plovdiv, 1994 

6. Deutsch - korrektiver Kurs, B. Safirova, Plovdiv, 1989. 

7. Terminologia medica polyglotta, Dr. P. Arnaudova, S. 1992. 

8. Deutsch im Krankenhaus, Berufsprache fuer Aerzte und Pflegekraefte, Lehr- und 

Arbeitsbuch, Langenscheidt  KG, Berlin und Muenchen, 2009. 

9. Deutsch als Fremdsprache, Programm 2010, Hueber Verlag, 2010. 

10. http://de.wikipedia.org/wiki/Anatomie 

11. Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1985. 

12. Кацарова, А. Павлова, Практическа английска граматика, София 1990. 

13. English in Medicine, Cambridge University Press, 2000. 

14. Любов Кожухарова, English for the Medical Community, (Английски за медици, 

медицински сестри, рехабилитатори), София, 1998. 

15. Д-р Христо Босев, Английски език в медицинската практика, Русе, 1993. 

16. Английско-български речник, “Е” ООД, 1997. 

17. Английско-български медицински речник, София, 1992. 

18. Медицинска терминология, София, 1975. 

19. English for Medicine, Course Book in Higher Education Studies, Garnet Publishing Ltd., 

2010. 

20. Nursing, Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2011. 

21. Методика на френския език - П. Патев, София, 1974. 

22. Френско-български тематичен речник - Бл. Даков, В. Костова, София, 1977. 

23. Dictionnaire bulgare-francais - Л. Стефанова и др., С. 1981. 

24. Dictionnaire francais-bulgare - Т. С. Томов и др., С. 1978. 

25. Dictionnaire Thematique visuel anglais-francais – J. C. Corbeil, A. Archambault, C. 

1992. 

26. Terminologia medica polyglota – Г. Арнаудов, П. Арнаудова, С. 1992. 

27. Culture et civilisation francais – P. Ginestier, D. Mailet, Paris, 1988. 

28. Nouveau dictionnaire des synonymes – E. Genouvrier et col., Paris 1988. 

29. Precis de stomatologie – M. Dochaume. 

30. Larousse Medical, 1998. 

31. Manuel de francais a l’usage des etudiants en medicine en stomatologie et en pharmacie – 

N. Tzonevska, G. Grosdanov, Sofia, 1979. 
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КОНСПЕКТ 

ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И 

ФРЕНСКИ ЕЗИК В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВНИЕТЕ ГРИЖИ, ФАРМАЦИЯТА, 

ЗЪБОТЕХНИКАТА И САНИТАРНИЯ КОНТРОЛ 

1. История на развитието на човека. 

2. Човешка раса – основна терминология. 

3. Човешката личност – основна терминология. 

4. Терминология в областта на общественото осигуряване. 

5. Медицинска терминология в областта на анатомията и физиологията на човека. 

6. Основна медицинска терминология в областта на медицинската патология. 

7. Структура на здравеопазването - терминологични особености. 


