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1. Цел на обучението по дисциплината 

Дисциплината „Паразитология ” е част от задължителните учебни дисциплини, 
изучавани в II семестър по специалност «Инструктор диетично хранене».  Тя е 
комплексна  дисциплина  с клинична и профилактична насоченост. Нейната основна 
цел, подкрепено от елементите на учебния план, е запознаване и научаване на 
съвременните проблеми на паразитните болести, епидемиологията клиничните аспекти  
в практиката, лабораторната диагностика и съответните профилактични и 
противоепидемични мерки за предотвратяване на появата и разпространението им. Във 
връзка с това са налице следните подцели:  

 усвояване на основни понятия и най-често срещани симптоми и 
синдроми в медицинската паразитология; 

 етиологична, патогенетична и клинична характеристика на някои 
значими паразитози; 

 прилаганите в рутинната практика методи и констелации за 
диагностика (клинико-епидемиологични критерии, лабораторни, 
микробиологични, вирусологични и серологични методи)  

 практически подход в терапията. 
 
2. Учебно съдържание на дисциплината 
 
Придобиване на съвременни теоретични познания за паразитните болести, 
причинителите им, кратка патогенеза, клинична картина, диагноза и лечение. Мястото 
на  инспектора по обществено здраве в борбата за ограничаване и предпазване от 
паразитози. 

След приключване на обучението студентите трябва да придобият следните знания и 
уменея: 

1. Да познават най-често срещаните в страната и актуални за света паразитни 
заболявания, клиничната им характеристика и особеностите в диагностиката. 

2. Да знаят и ползват правилата за работа с паразитно болни. 

3. Да  знаят особеностите в анамнезата на тези пациенти. 

4. Да познават основните методи на лечение на паразитно болести и тяхната 
превенция. 

3. Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

 Задължителна. 

 Ниво на обучение: 

 Бакалавър /Б/ 

 Форми на обучение: 

 Лекции, упражнения, семинари, демонстрации,  самоподготовка. 
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    Продължителност на обучение: 

     Семестри: 1 /един/ 

     Хорариум: 

     20 часа лекции с мултимедийни презентации и дискусии. Упражнения – 10 часа с 
решаване на практически задачи.  

     Форми на оценяване: текуща оценка – тестово и устно изпитване, в края на 
семетриалното обучение се провежда писмен теоретичен   изпит. 

   Формиране  на оценката: основно от изпитната сесия, взема се предвид оценките от 
периодичното тестово и устно изпитване през семестъра. 

    Семестриален изпит – писмен или тест 

4.Академични ресурси 

            Хабилитирани преподаватели от катедра „Инфекциозни болести, паразитология 
и тропическа медицина”. 

5.Очаквани резултати 

След приключване на обучението на студентите следва да са придобити основни 
знания и умения: 

- Познаване етиологията на паразитните болести – основни морфологични 
особености, биология и екология на патогенните за човека протозои, хелминти и 
членестониги с медицинско значение. 

- Знания на основни понятия за патогенезата – симптоми, синдроми и клинични 
особености на разпространените паразитни болести. 

- Познаване общата и частната епидемиология, личната и обществена 
профилактика, мероприятия по надзора и контрола на местните и внасяни паразитни 
болести, предавани посредством храна и вода. 

- Провеждане на специализирано епидемиологично проучване при местни и 
внасяни паразитози, предавани посредством храна и вода. 

- Провеждане на епидемиологично, паразитологично обследване на училища, 
детски и социални заведения, сдравни учреждения и др.  

- Набиране проби от външна среда, храни и вода за санитарно-паразитологичен 
контрол. 
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- Организация и участие в национални и регионални програми за контрол, 
ограничаване и ирадикация на проблемни паразитози. 

6.Учебен план 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изучаване Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения 
год. I,  

сем. ІІ 

Паразитология  II 30 20 10 2/15 сед. 

    
 

    ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ ПО медицинска ПАРАЗИТОЛОГИЯ 
   І курс,   ІІ семестър 

 
№  Т Е М А ЧАСОВЕ Д А Т А 

 

1. Предмет и задачи на медицинската паразитология. 1ч. 
 

 

2. Инвазионен и инфекциозен процес. 1ч. 
 

 

3. Епидемичен процес при паразитните болести. 2ч. 
 

 

4. Организация на борбата с паразитните болести, 
предавани чрез храни и вода.

2ч. 
 

 

5. Харатеристика на паразитите от различни класове тип  
Protozoa 

1ч. 
 

 

6. Чревни протозоози : Амебиоза, гиардиаза, 
бластоцистоза ,чревна трихомомоза.

2ч.  
 

7.  Чревни протозоози при имунен дефицит(СПИН и др.)  
Криптоспоридиоза, изоспоридиоза, циклоспоридиоза. 

2ч. 
 

 
 

8. Трансмисивни паразитози. Малария. Висцерална 
лайшманиоза и кожна лайшманиоза.

1ч. 
 

 

9. Токсоплазмоза (вродена и придобита).  2ч.  

10. Биологична характеристика на паразитите от различни 
класове тип Helmintes 

1ч.  

11. Хелминтни инвазии, причинени от обли хелминти 
(нематоди) – нематодози. Контактни хелминтози, 

2ч.  
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геохелминтози, нематодози – биохелминтози. 

12. Хелминтни инвазии, причинени от плоски, 
лентовидни  хелминти (тении) – цестодози.  

2ч.  

13. Хелминтни инвазии, причинени от плоски  хелминти 
(метили) – трематодози. 

2ч.  

ОБЩО  
 

20 часа  

 

 
ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

І курс,  ІІ семестър 

№ Т Е М А ЧАСОВЕ Д А Т А 

1. Задачи на инструктура по хранене в работата по 
контрол на паразитозите, предавани чрез храна и 
вода. Нормативни документи.

2ч.  

2. Епидемиологично обследване при заболявания от 
контактни паразитози: ентеробиоза, 
хименолепидоза, ламблиоза.

1ч.  

3. Епидемиологично обследване при заболявания от 
геохелминтози: аскаридоза, трихоцефалоза, 
стронгилоидоза. 

1ч.  

4. Епидемиологично обследване при заболявания от 
зоонози: трихинелоза, тениаринхоза, цистицеркоза, 
фасциолоза. 

2ч.  

5. Ектопаразити – причинители и преносители на 
паразитози. 

2ч.  

6. Санитарна паразитология. 2ч.  

ОБЩО  10 часа.  

 
 
7. Лекции-тезиси 
 ЛЕКЦИИ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ 
(Т Е З И С И) 
 
Лекция №1 - 1 час  
Предмет и задачи на медицинската паразитология 
1. Историческо развитие на дисциплината в света и у нас. 
2. Екологични аспекти на паразитизма като биологично явление. 
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3. Паразитни  видове – в природата и човека : протозои, хелминти и членестоноги 
(артроподи). 
4. Биологична класификация на паразитозите. 
5. Екто – и еднопаразити. 
6. Гостоприемници – видове: крайни, междинни, резервоарни. Вектори. 
 
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. Основни симптоми и синдроми. 
5. Безсимптомно носителство. 
6. Опортюнистични паразитози. 
 
Лекция №3 - 2 часа 
Епидемичен процес при паразитните болести. 
1. Основни звена на епидемичния процес. 
2. Източници на паразитози: антропонози, зоонози 
3. Епидемиологична класификация; космополитни и ендемични паразитози. 
4. Географско разпространение на паразитните болести. 
5. Местни (автохтонни) паразитози и внасяни (неавтохтонни) паразитози. 
 
Лекция №4 - 2часа 
Организация на борбата с паразитните болести. 
1. Структура на паразитологичната здравна мрежа. 
2. Задачи и функции на паразитологичното звено в РЗИ по организацията на борба 
с паразитозите. 
3. Диспансеризация на паразитозите – метод на активна профилактика. 
4. Профилактични програми, мероприятия за борба с паразитозите. 
5. Актуална нормативна база, регламентираща контрола на паразитозите у нас. 
6. Учетна и отчетна документация. 
 
Лекция №5 - 1 час  
Биологична характеристика на едноклетъчните паразити от тип Protozoa. 
1. Систематика на протозойните паразити. 
2. Общ преглед на протозойните паразитози: 
- Симптоматика 
- Лабораторно-паразитологична диагностика 
- Лечение 
- Лична и обществена профилактика 
3. Местни (автохтонни) паразитози.  
4.  Внасяни (неавтохтонни) паразитози. 
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Лекция №6 - 2 часа 
Чревни протозоози : Амебиоза, гиардиаза, бластоцистоза ,чревна трихомомоза. 
1.Амебна дизентерия 
1.1Остра чревна амебиаза. 
1.2Хронична чревна амебиаза. 
1.3Безсимптомно носителство. 
2.Амебен чернодробен абсцес. 
3.Гирдиоза – безсимптомно паразитоносителство и  ентерит. 
4. Бластоцистоза 
5.Чревна трихомоноза – остро и хронично протичане. 
 
      
Лекция №7 - 1час 
Чревни протозоози при имунен дефицит(СПИН и др.)  Криптоспоридиоза, 
изоспоридиоза, циклоспоридиоза.  
1. Криптоспоридиоза, изоспоридиоза, циклоспоридиоза 
- Основни клинични синдроми: фебрилитет, спленомегалия, анемия 
- Епидемиология и профилактика 
- Диспансерен контрол 
 
Лекция №8 - 2 часа 
Трансмисивни паразитози. Малария. Висцерална лайшманиоза и кожна 
лайшманиоза.  

1. Малария –причинители – видове, биология. 
2. Епидемиология . Потенциална и фактическа ендемичност.  
3. Клинична характеристика и протичане. 
3.1. М. Терциана 
3.2.М. Тропика 
3.3.М. Квартана 
3.4.М. Овале 
4. Парзитологична диагностика 
5. Режим на етиологично ефективно лечение. 
6. Химиопрофилактика в ендемични зони. 
7. Лична и обществена профилактика. – специфични изисквания. 
8. Висцерална лайшманиоза - средиземноморски  клинико-епидемиологичен 

вариант. 
- Основни клинични синдроми: фебрилитет, спленомегалия, анемия 
- Епидемиология и профилактика 
- Диспансерен контрол 
9. Кожна лайшманиоза 

3.1.Суха форма – градски тип 
3.2. Влажна форма – селски тип 
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1. Нематодози с чревна локализация 
2. Ентеробиоза 
3. Аскаридоза 
4. Трихоцефалоза 
              Нематодози с чревна локализация (продължение) 
     1. Трихинелоза 
     2. Токсокароза (ларва мигранс) 
     3. Методи за диагностика на тъканните нематодози 
 
Лекция №9 - 2 часа 
Токсоплазмоза (вродена и придобита).  

1. Токсоплазмоза (вродена, придобита). 
2. Епидемиологични особености. 
3. Токсоплазмоза и бременност. 
4. Клинични характеристики 

4.1.Латентна инвазия. 
4.2.Вродена токсоплазмоза 
4.3.Токсоплазмен лимфаденит 
4.4.Токсоплазмоза при СПИН 

5. Профилактика на токсоплазмоза при бременност. 
 
 
    1. Обща морфология и биология 
    2. Цестодози с чревна локализация  
    2.1.Тениаринхоза 
    2.2.Тениоза 
    2.3.Хименолепидоза 
    3. Методи за диагностика на чревните цестодози 
    Цестодози с тъканна  локализация 
    1. Ехинококоза 
    2. Цистицеркоза 
    3. Методи за диагностика на тъканните цестодози 
 
Лекция №10 - 2 часа 
Биологична характеристика на паразитите от различни класове тип Helmintes. 

1. Обща морфология и биология 
 
Лекция №11 - 2 часа 
Хелминтни инвазии, причинени от обли хелминти (нематоди) – нематодози. 
Контактни хелминтози, геохелминтози, нематодози – биохелминтози. 

1. Нематодози с чревна локализация 
2. Ентеробиоза 
3. Аскаридоза 
4. Трихоцефалоза 
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              Нематодози с чревна локализация (продължение) 
     1. Трихинелоза 
     2. Токсокароза (ларва мигранс) 
     3. Методи за диагностика на тъканните нематодози 
 

 
Лекция №12 - 2 часа 
Хелминтни инвазии, причинени от плоски, лентовидни  хелминти (тении) – 
цестодози.  
1. Обща морфология и биология 
    2. Цестодози с чревна локализация  
    2.1.Тениаринхоза 
    2.2.Тениоза 
    2.3.Хименолепидоза 
    3. Методи за диагностика на чревните цестодози 
    Цестодози с тъканна  локализация 
    1. Ехинококоза 
    2. Цистицеркоза 
    3. Методи за диагностика на тъканните цестодози 

 
 

Лекция №12 - 2 часа 
Хелминтни инвазии, причинени от плоски  хелминти (метили) – трематодози. 
    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 
 
 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
След приключване на обучението на студентите следва да са придобити основни 
знания и умения: 

- Познаване етиологията на паразитните болести – основни морфологични 
особености, биология и екология на патогенните за човека протозои, хелминти и 
членестониги с медицинско значение. 

- Знания на основни понятия за патогенезата – симптоми, синдроми и клинични 
особености на разпространените паразитни болести. 

- Познаване общата и частната епидемиология, личната и обществена 
профилактика, мероприятия по надзора и контрола на местните и внасяни 
паразитни болести, предавани посредством храна и вода. 

- Провеждане на специализирано епидемиологично проучване при местни и 
внасяни паразитози, предавани посредством храна и вода. 

- Провеждане на епидемиологично, паразитологично обследване на хранителни, 
складови и други подлежащи на контрол обекти. 
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- Набиране проби от външна среда, храни и вода за санитарно-паразитологичен 
контрол. 

- Организация и участие в национални и регионални програми за контрол, 
ограничаване и ирадикация на проблемни паразитози, предавани посредством 
храни и вода. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Паразитология (учебник за полувисшите медицински институти) по ред. на 
проф. П. Петров, 1992. 

2. Паразитни болести в страните с умерен и тропически климат ( учебник по 
медицина), ред. проф. Г. Генов, 1993 

3. Практическа паразитология, проф. Г. Генов, 1998 
4. Паразитни болести (наръчник за общопрактикуващи лекари), Д. Вучев, 2001 
5. Епидемиология на заразните болести , ред. В. Монев, 2000 

 
 

 
КОНСПЕКТ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ  

 
1. Паразитизъм, видове паразити, гостоприемници на паразити. 
2. Патогенно действие на паразитите върху човека. Паразитна инвазионна болест и 

безсимптомно паразитоносителство. 
3. Епидемиология на паразитните болести. Епидемиологична класификация. 
4. Географско разпространение на паразитните болести. Местни и внасяни 

паразитози. 
5. Задачи на ИХБХ при контрола на паразитозите, предавани от храна и вода. 
6. Амебиаза. 
7. Ламблиоза / гиардиоза 
8. Балантидиоза и чревна трихомоноза. 
9. Заболявания, причинени от свободно живеещи амеби (неглериоза и 

акантамебиоза) 
10. Малария 
11. Висцсрална и кожна лайшманиоза 
12. Токсоплазмоза 
13.  Криптоспоридиоза , изоспориоза и циклоспоридиоза (индикаторни за СПИН ) 
14. Ентеробиоза 
15. Аскаридоза 
16. Трихоцефалоза 
17. Трихинелоза 
18. Тениаринхоза 
19. Тениоза и цистицеркоза 
20. Хименолепидоза 
21. Ехинококоза 
22. Фасциолоза, дикроцелиоза 
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23. Членестоноги – ектопаразити – вектори и механични преносители на 
паразитози. 

24. Санитарна паразитология. Материали и методи за санитарно-паразитологичен 
контрол на външна среда, храна и вода. 

Забележка: Паразитните заболявания се разглеждат по следния начин: определение, 
етиология, епидемиология, клинична картина, диагностика и лечение, лична и 
обществена профилактика. 

 

3. Предпоставки 

Студентът трябва да притежава основни познания по биология и задълбочени 
познания по медицинска  паразитология, хигиена и безопасност на храните. Това ще 
подпомогне усвояването на учебния материал, предвид разглеждането на някои аспекти 
на механизмите на заразяване, източник и клинично протичане на паразитозите. 
Обучението разглежда  запазването на протозоите и хелминтите  като видове, сложните 
биологични цикли, които са предпоставка за   разпространението им и персистирането 
на инвазиите на сред човешката популация – въпроси, които от своя страна са свързани 
с клиничното протичане и прилаганите мерки за превенция и контрол.  
4.Академични ресурси 

Академичният състав, участващ в преподаването по дисциплината „Медицинска 
паразитология” включва преподаватели от Катедра по инфекциозни болести, 
паразитология и тропическа медицина – Секция паразитология. Общият академичен 
състав включва 2 хабилитирани преподаватели (2 доценти), 2 нехабилитирани 
преподаватели, единият от които  с  научна степен „доктор” със съответната научна 
специалност. Лекциите се четат от хабилитиран преподавател (доцент) с придобита 
научна степен (доктор) по съответната докторска програма.  

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

 
5. Материални ресурси 

 Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина 
разполага с 3 учебни зали, с което се обезпечава обучението на студентите. Залата по 
паразитология е снабдена с микроскопи и техника за мултимедийно презентиране. 
Студентите имат достъп до паразитологична лаборатория с цел придобиване на 
теоретични и практически познания свързани с обучението им по медицинска 
паразитология. 
 
6. Лекционно обучение 

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

7. Практически упражнения 

Практическите упражнения се провеждат след подготовка на студентите по теми 
по предварително препоръчана литература. По време на упражненията се провеждат 
морфодиагностични изследвания, прилагат се обогатителни и   оцветителни   техники, 
извършват се различни културелни и санитарно-паразитологични изследвания. 
Студентите придобиват умения по отношение на  имунологичните изследвания. 
Провеждат се дискусии, поставят се задачи за работа в екип (казуистични случаи).  По 
време на практическите упражнения се провежда заплануваното тестово изпитвания 
през семестъра. Отсъствия от упражнение се допускат само по уважителни причини 
(заболяване, освобождение от Деканата и др.).  
 
8. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове 

9. Контролни работи.  

 На всяко упражнение студентите се препитват устно, извършва се едно тестово 
изпитване по време на семестъра. Оценките от устните препитвания и тестовете са 
компоненти при формирането на окончателната оценка на изпита. 

 
10. Самостоятелна работа и ангажираност на студента. 

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

11. Сътрудничество между студентите и преподавателския екип. 

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

12. Изпити (контрол на знанията на студентите)  

 Знанията на студентите се контролират чрез устни препитвания по време на 
семинарните упражнения. От тези препитвания се оформя текуща оценка. Друга оценка 
се оформя от един  проведен тест по време на семестъра. Студентите полагат 
теоретичен изпит с оценка за семестриалния изпит. Студентите се явяват на 
семестриален изпит след II–ти семестър.  

13. Стандарти за оценяване. 
 
Студентите се оценяват по шестобална система от слаб (2) до отличен (6): 
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   Отличен (6) – за много добро познаване на въпросите по паразитология, включени в 
съответните конспекти. Владеене на ключови знания и умения, възможности за 
собствено мислене. 
   Мн. Добър (5) - за добро познаване на въпросите по паразитология, включени в 
конспекта. Владеене на ключови знания и умения, свързани с превенцията и контрола 
на заразните заболявания. 
   Добър (4) – за основно познаване на въпросите  по паразитология включени в 
конспекта. Владеене на известни знания и умения, свързани с превенцията и контрола 
на паразитните заболявания.  
   Среден (3) - за ниско познаване на въпросите по паразитология, включени в 
конспекта.      
   Слаб (2) – не отговаря на нито едно от изискванията по-горе.  
При започване на учебната дисциплина студентите се запознават подробно със 
стандартите за оценяване от преподавателите.  
 
14. Формиране на крайната оценка. 
 
Във формирането на крайната оценка взамат участие следните компоненти (К): 
1. Оценка от писмения семестриален изпит (К1) с коефициент на значимост 0.6. 
2. Текуща оценка от устните препитвания по време на семестъра (К2) с коефициент на 
значимост 0.2. 
3. Оценка от семестриалните тестови изпитвания (К3) с коефициент на значимост 0.2. 
Крайна оценка = (К1 Х 0.6) + (К2 Х 0.2) + (К3 Х  0.2) 
Ако една от компонентите на крайната оценка е слаб (2), то крайната оценка е също 
слаб (2). 
Писмените работи от семестриалния изпит се предоставят на студентите (при желание 
от тяхна страна) веднага след изпита и до 5 работни дни след датата на изпита. 
 

Автор: Доц. д-р К. Енева, дм 

Ръководител Катедра: ………………………………..доц.д-р О. Бойкинова, дм 

 

 

 

 

 


