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КОНСПЕКТ 

ПО ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 

ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - МУ, ПЛОВДИВ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 г. 

 

1. Хигиената като основна профилактична медицинска наука - цел, предмет, задачи. 

Съвременни хигиенно-екологични проблеми. 

2. Хигиена на атмосферния въздух - постоянни съставки, атмосферно замърсяване и 

отражението му върху жизнената среда и човешкия организъм. Здравна охрана на 

атмосферния въздух. 

3. Физични фактори на атмосферата ( слънчева радиация, атм. налягане, атм. 

електричество и др.) и влиянието им върху човешкия организъм. Климатопрофилактика. 

4. Хигиена на водата и водоснабдяването – здравно значение. Качества на питейната 

вода - здравни изисквания. Влияние химичния състав на водите върху здравето.  

5. Видове водоснабдяване в населените места. Пречистване и обеззаразяване на 

водата.Здравна охрана на водоизточниците. 

6. Хигиена на почвата. Химичен състав и замърсяване на почвата. Микроорганизми и 

паразите в почвата. Очистване на населените места от отпадъци. 

7. Хигиена на населените места и жилището. Урбанизация. Шумът в условията на 

населените места. Жилищни условия и здраве.  

8. Здравословен начин на живот. Лична хигиена . 

9. Хигиена на заведенията за здравно обслужване- предмет, задачи, цели. Хигиенни 

изисквания  към планиране, системи на строителство, санитарно-техническо устройство. 

Здравно- хигиенни мерки за борба с вътреболничните инфекции /ВБИ/  

9. Здравно-хигиенни изисквания към аптеките. Здравен контрол над лекарствените 

средства. 

10. Хигиенна характеристика на основни хранителни вещества. 
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11. Здравословно и лечебно хранене – принципи. Хранителни заболявания вследствие 

биологично и химично замърсяване на храните - профилактика. 

12. Хранителна профилактика на някои широко разпространени, социално-значими 

заболявания. 

14. Хигиена на децата и подрастващите - предмет, задачи и цели. Съвременни 

проблеми на хигиената на децата и подрастващите. Хигиенно-физиологични основи на 

учебно-възпитателната работа. 

15. Хигиена на труда- предмет, задачи, цели. Професионални вредности във фарм. 

производства и аптеки. Профилактика на професионалните заболявания и отравяния. 

16. Радиационна хигиена. Същност и източници на йонизиращи лъчения. 

Радиационна безопасност и защита.  

 

 

Изготвил: проф. д-р П. Гацева, дм 

 

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

                            Ръководител катедра  

 

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

 

 

 

 


