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Практически изпит 

 

1. Устройство и обурудване на паразитологична лаборатория 

2. Работа със светлинен микроскоп, устройство и правила за 
микроскопиране на протозои (нативни и оцветени препарати) 

3. Материали за паразитологични изследване – вземане и 
изпращане в паразитологична лаборатория 

4. Лабораторно-паразитологична диагностика на висцерална 
лайшманиоза (материал и методи) 

5. Лабораторно-паразитологична диагностика на кожна и кожно-
лигавична лайшманиоза (материал и методи) 

6. Лабораторно-паразитологична диагностика на  пикочо-полова 
трихимоноза (материал и методи) 

7. Лабораторно-паразитологична диагностика на 
ламблиоза/гиаргиоза  (материал и методи) 

8. Лабораторно-паразитологична диагностика на чревна амебиоза  
(материал и методи) 

9. Лабораторно-паразитологична диагностика на чревна амебиоза 
– чернодробен амебен абсцес  (материал и методи) 

10. Лабораторно-паразитологична диагностика на заболявания, 
причинени от свободно-живеещи амеби – неглерия и акантамебиаза 
(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) 

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. Културелна диагностика – принципи, показаниа, техника, 
хранителни среди 

17. Санитарно-паразитологични изследвания 

18. Серологична диагностика на паразитозите – показания, 
принципи, методи, интерпретация на резултатите 

19. Молекулярно биологични методи ( PCR – полимеразо-верижан 
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 ларви: метод на Харада-Мори 

30. Компресивна трихинелоскопия 

31. Трихинелоскопия с „изкуствено смилане“ 

32. Изследване на урина за шистозомни яйца 

33. Макроскопска диагностика на хелминти: аскарис, ентеробиус, 
стробила от проглотиди от тении 

34. Санитарно-паразитологично изследване на външна среда 

 

Теоретичен изпит 

1. Амебиаза (чревна и извънчревна) 

2. Заболявания, причинени от свободно-живеещи амеби 
(неглериоза, акантамебиаза) 

3. Чревни протозоози, индикаторни за СПИН (криптоспоридиоза, 
бластоцистоза) 

4. Ламблиоза/ гиардиоза 

5. Балантидиоза 

6. Трихимонози (пикочо-полова , 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 деференциално диагностични морфологични 
белези на причинителите 

12. Токсоплазмоза (вродена и придобита) 

13. Пневмоцистоза 

14. Ентеробиоза 

15. Аскаридоза 

16. Трихоцефалоза 

17. Стронгилоидоза 

18. Трихинелоза 

19. Тениаринхоза 

20. Тениоза и цистицеркоза 

21. Хименолепидоза 

22. Дипилидиоза 

23. Дифилоботриоза 

24. Ехинококоза 

25. Фасциолоза 



Забележка: Всички нозологични единици следва да се представят по 
следния план: определение,етиология и биология на причинителя 
(причинител на зоболяването и биологичен цикъл) епидемиологични 
данни, клинична картина, паразитологична диагностика – материали и 
методи (изреждат се), лечебни средства, профилактика 
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