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Учебна програма по медицинска паразитология за специалността 

„ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 

1. Цел на обучението 

Развитието на личностните качества на студентите, насърчаване на тяхната 
инициативност, създаване на навици на перманентно самообразование и умение 
сами да се учат, придобиване на „преносими” знания, ключови компетентности 
и умения. 

Програмата има за цел изясняванто на основни понятия в паразитологията – 
инвазия, инвазионен процес, паразитна болест. Форми на паразитните 
заболявания. Наи-често срещани симптоми и синдроми, етиологична, 
патогенетична и клинична характеристика на паразитните болести. Клинико-
епидемиологични, лабораторни, морфопаразитологични и серологични методи 
на диагностика. Практически подход към терапията и превенцията на 
паразитните болести. 

2. Учебно съдържание 

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. 
 
         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. 

- 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 2часа/ сед. 

    
 

    ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ ПО 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. 2ч. 
 

 

5. Биологична харатеристика на едноклетъчните 
паразитите от  тип  Protozoa.

1ч. 
 

 

6.  Амебиоза, Заболявания от свободно живеещи амеби. 
Други чревни и урогенитални протозоози.

2ч.  
 

7.  Висцерална лайшманиоза и кожна лайшманиоза. 1ч. 
 

 
 

8.  Малария.  2ч. 
 

 

9. Токсоплазмоза (вродена и придобита). 
Опортюнистични паразитози при СПИН.

1ч.  

10. Биологична характеристика на паразитите от различни 
класове тип Helmintes 

1ч.  

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

2ч.  

12. Хелминтни инвазии, причинени от плоски хелминти 2ч.  



(тении) – цестодози.  

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

2ч.  

ОБЩО  
 

20 часа  

 

 
ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

Ікурс,  ІІ семестър 

№ Т Е М А ЧАСОВЕ Д А Т А 

1. Задачи на паразитологично звено в РЗИ по контрола 
на паразитозите.Нормативни документи. 

2ч.  

2. Епидемиологично обследване при случаи на 
заболявания от малария и други внасяни паразитози. 

1ч.  

3. Епидемиологично проучване при случаи на 
заболявания (епидемичен взрив) от трихинелоза, 
тениаринхоза.  

2ч.  

4.  Епидемиологично проучване при регистрирани 
случаи на ехинококоза.   

1ч.  

5. Кръвосмучещи 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. 
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 №1 - 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 №2 - 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 №3 - 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 №4 - 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. 

 
Лекция №5 - 2 часа 
Амебиоза. Заболявания от свободно живеещи амеби. Други чревни и урогенитални 
протозоози. 



1. Амебна дизентерия 
1.1 Остра чревна амебиаза. 
1.2 Хронична чревна амебиаза. 
1.3 Безсимптомно носителство. 

2. Амебен чернодробен абсцес. 
3. Ламблиоза – безсимптомно паразитоносителство и ламблиозен ентерит. 
4. Урогенитална трихомоноза – остро и хронично протичане. 
5. Заболявания от свободно живеещи амеби (екопаразити) 

5.1 Неглериоза. 
            5.2. Акантамебиаза. 
      
Лекция №6 - 1час 
Висцерална и кожна лайшманиоза. 

1. Висцерална лайшманиоза - средиземноморски  клинико-епидемиологичен 
вариант. 

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

3.1.Суха форма – градски тип 
3.2. Влажна форма – селски тип 
 

Лекция №6 - 2 часа 
Малария 

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. 

 
Лекция №7- 1 час 
Токсоплазмоза, пневмоцистоза, други опортюнистични протозойни инвазии. 

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. 
6. Други опортюнистични паразитози: пневмоцистоза и криптоспоридиоза. 
7. Клинико-епидемиологична характеристика на пневмоцистозта и 

криптоспоридиозата при имунокомпрометирани пациенти. 
 
Лекция №7 - 1час 
Биологична характеристика на паразитите от различни класове тип Helmintes. 

1. Обща морфология и биология 
 
 
Лекция №8 - 2 часа 
Хелминтни инвазии, причинени от обли хелминти (нематоди) – нематодози. 

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  
Хелминтни инвазии, причинени от плоски 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  №10 - 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 
 
 
7 . У п р а ж н е н и я  -  т е з и с и  



У П Р А Ж Н Е Н И Я - Т Е З И С И  
 

УПРАЖНЕНИЕ № 1-2 часа 
ЗАДАЧИ НА ПАРАЗИТОЛОГИЧНОТО ЗВЕНО В РЗИ ПО КОНТРОЛА НА 
ПАРАЗИТОЗИТЕ. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ.  
Устройство, обзавеждане и оборудване на паразитологична лаборатория. 

1. Учетна и отчетна документация в паразитологичната лаборатория 
2. Основни дейности в паразитологичната лаборатория. 
3. Вътрешен и външен лабораторен контрол. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 2 - 1  час 
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ ПРИ СЛУЧАИ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ 
МАЛАРИЯ И ДРУГИ ВНАСЯНИ ПАРАЗИТОЗИ   
Изготвяне на препарати от периферна кръв „дебела кръвна капка“ и „кръвна натривка“ 

1. Оцветяване на препаратите по Романовски-Гимза 
2. Морфологични особености на маларийните паразити - трофозоити и гаметоцити: 

Plasmodium vivax  
P. fdlciparum  
P. ovale  
P. malariae 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 3- 2 часа 
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА  
ЗАБОЛЯВАНИЯ (ЕПИДЕМИЧЕН ВЗРИВ) ОТ ТРИХИНЕЛОЗА, 
ТЕНИАРИНХОЗА   

1. Епидемиологично анкетно проучване 
2. Нормативни документи и отчет – бързо известие 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 4 - 1  час 
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА 
ЕХИНОКОКОЗА 

1.1 Общи принципи на имунодиагностиката 
1.2 Материал 
1.3 Методи: РПХА, РИФ и ЕЛИЗА 
1.4 Интерпретация на резултататите 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ № 5-2 часа  
КРЪВОСМУЧАЩИ ЕКТОПАРАЗИТИ – ПРИЧИНИТЕЛИ И ПРЕНОСИТЕЛИ 
НА ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ 

1. Предметна медицинската арахноентомология 
2. Основни представители: комари, флеботоми, дървеници, бълхи и др. 
3. Морфология и биологично развитие: наблюдение на яйца, ларви имагинални 

форми 
4. Лична и обществена профилактика 
5. Инсектициди 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 6-2 часа  
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 продукт 
4. Материали и методи. Определяне виталност на паразитните находки. 
5. Значение санитарно-паразитологичните изследвания за профилактиката. 

 

8. Конспект 

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 испектора по обществено здраве при контрола на паразитозите. 
6. Профилактика на контактните паразитози (ентеробиоза, хименолепидоза, 

ламблиоза). 
7. Профилактика на геохелминтозите  (аскаридоза, трихоцефалоза, 

стронгилоидоза). 
8. Профилактика на зоонозните паразитози (ехинококоза, трихинелоза, 

тениаринхоза). 
9. Профилактика на трансмисивните паразитози ( малария, вис. лайшманиоза) 
10. Амебиаза. 
11. Ламблиоза / гиардиоза 
12. Урогенитална трихомоноза. 
13. Висцерална лайшманиоза.  
14. Заболявания, причинени от свободно живеещи амеби (неглериоза и 

акантамебиоза). 
15. Малария 
16. Токсоплазмоза. 
17. Пневмоцистоза, криптоспоридиоза. 
18. Ентеробиоза 
19. Аскаридоза 
20. Трихоцефалоза 
21. Трихинелоза 
22. Тениаринхоза 
23. Тениоза и цистицеркоза 
24. Хименолепидоза 
25. Ехинококоза 
26. Фасциолоза, дикроцелиоза 
27. 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. 

9. Препоръчителни учебни материали: 

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 обшопрактикуваши лекари), Д. Вучев. 2001. 
6. Basic Laboratory Methods in Medical Parasitology, WHO - Geneva, 1991. 
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