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ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ 

Учебен план 

дисциплина  
изпит в 

семестър 
часове 

Часове по години 

и семестър   

3та година 

Хигиена и 

екология 
V 

всичко лекции упражнения кредит V семестър 

45 30 15 3.2 2/1 
 

Наименование на дисциплината: 

„ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ“ 
 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна  
 

Ниво на обучение:  

Магистър /М/ 
 

Форми на обучение:  

Лекции и практически упражнения (лабораторни, семинарни) 
 

Курс на обучение:  

IIIти курс 

Продължителност на обучение:  

Един семестър – V семестър 

Хорариум:  

30 часа лекции и 15 часа упражнения 

Помощни средства за преподаване: 

Аудиовизуална техника, лабораторен инструментариум, измервателна апаратура 
 

Форми на оценяване: 

 Текущ контрол, тест, устно изпитване 
 

Формиране на оценката:  

Формира се средна оценка  

Аспекти при формиране на оценката: 

Оценката от проведения изпит, оценките от текущия контрол по време на упражненията 
 

Семестриален изпит: 

Да (писмен и устен изпит) 
 

Държавен изпит: 

Не 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедрата 

Катедра: 

“Хигиена” 



АНОТАЦИЯ  

Учебната програма по „Хигиена и екология” дава възможност за придобиване на 

теоретични знания и практически умения относно хигиената като първична 

профилактична медицинска дисциплина. 

Целта на настоящата програма е овладяната от студентите теоретична и 

практическа подготовка по хигиена да намери приложение в областта на фармацията. 

Специално внимание е отделено на здравните изисквания при работа в различни 

фармацевтични производства, аптеки и дрогерии. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Основните задачи на учебната програма включват:  

▪ знания относно актуалните проблеми и влиянието (саногенно и/или 

неблагоприятно) на факторите (въздух, вода, храна) за човешкото здраве;  

▪ знания за профилактичните мероприятия относно предпазване от 

неблагоприятните фактори на жизнената среда (околна, работна, учебна, лечебна 

и др.);  

▪ знания за хранителната профилактика на някои широко разпространени 

неинфекциозни заболявания със социална значимост;  

▪ мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа в 

химическата и фармацевтична индустрия, аптеки, дрогерии.  

▪ познаване на актуалните здравни проблеми сред децата и подрастващите. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След приключване на обучението по хигиена студентите формират умения, 

мироглед и поведение, ориентирани към профилактичната медицина с цел запазване и 

укрепване здравето на населението, включващи:  

▪ усвояване на теоретични знания и практични умения, базирани на формираното 

профилактично мислене относно здравните аспекти на фактори от жизнената 

среда;  

▪ изхождайки от съвременните екологични проблеми, бъдещите фармацевти трябва 

да познават основните и актуални замърсители на въздуха, водата, почвата, 

хранителните продукти и свързаните с тях здравни последици;  

▪ активно участие в разработване на профилактичните мероприятия за предпазване 

от неблагоприятните фактори на жизнената среда;  

▪ приложение на усвоените знания относно хранителната профилактика на някои 

широко разпространени заболявания със социална значимост; 

▪ разработване на профилактични мероприятия при работещи в химическата и 

фармацевтична индустрия, аптеки, дрогерии.  

 

 

 



ЛЕКЦИИ 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

Хигиената като основна профилактична медицинска наука - цел, предмет, задачи и 

методи. Съвременни хигиенно-екологични проблеми. Организация за опазване и 

контрол на общественото здраве в България. 

 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

Хигиена на атмосферния въздух. Химични и физични фактори на атмосферата. 

Атмосферно замърсяване – източници, здравно значение. Мероприятия за здравна 

защита на атмосферата. 

 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

Хигиена на водата и водоснабдяването за питейно-битови нужди. Здравни изисквания 

към качествата на питейната вода. Източници на замърсяване, пречистване и 

обеззаразяване на питейната вода. Мероприятия за здравна защита на водоизточниците. 

 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

Хигиена на почвата. Биогеохимични заболявания. Замърсяване на почвата – влияние 

върху здравето. Очистване на населените места от отпадъци. 

 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

Хигиена на населените места. Урбанизация. Хигиена на жилището. 

 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

Предмет, задачи и цели на науката за хранене. Хранителни вещества – значение, 

източници, потребности. Здравословно хранене. Основни принципи на лечебното 

хранене. 

 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

Особености в храненето на отделни популационни групи. 

 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

Хранителни заболявания вследствие биологично и химично замърсяване на храните и 

тяхната профилактика. 

 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

Хранителна алергия и хранителна непоносимост. Взаимодействие между храни и 

лекарства. 

 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

Хранителна профилактика на някои социалнозначими заболявания – затлъстяване, 

захарен диабет, подагра, остеопороза, сърдечно-съдови и ракови заболявания, зъбен 

кариес. 



 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

Съвременно разбиране за трудовата медицина. Класификация и основни проблеми при 

съвременните форми на труд. Физиология на труда – предмет, задачи и методи на 

изследване. Промени в органите и системите на организма при работа.  

 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 

Работоспособност, умора, преумора. Психология на труда. Ергономия – сновни 

принципи и подходи. Основни принципи за профилактика на професионалната 

патология. 

 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 

Промишлени отрови. Токсикодинамика, токсикокинетика. Основни токсикологични 

вредности в аптеките и фармацевтичното производство. 

 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 2 часа 

Общи хигиенни изисквания към химико-фармацевтичните предприятия. Трудово-

медицински  проблеми  в отделни отрасли на фармацевтичното производство. 

 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 

Актуални проблеми на хигиената на децата и подрастващите. Учебна натовареност. 

Профилактика на умората и преумората в училищна възраст 

 

                                                                                                                                                           

 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа  

Организация, структура и функции на РЗИ. Микроклимат - хигиенна характеристика, 

методи за изследване.  Методи за комплексна оценка на влиянието му  върху човека. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа  

Хигиенна оценка на някои химични замърсители в атмосферата и методи за оценка на 

влиянието им върху организма. Изследване на прах, оловни и живачни аерозоли, 

въглероден моно- и диоксид. Здравен риск и профилактика на работещите в среда с 

химични вредности във въздуха. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа  

Здравен контрол на водоснабдяването и водата за питейно-битови нужди – 

предварителен и текущ. Методи за пробовземане на питейна вода. Определяне на някои 

химични показатели /рН, твърдост, амоняк, нитрити, нитрати/ в питейната вода. 

Микробиологични показатели за контрол на епидемичната безопасност на питейната 

вода. Методи за пречистване и обеззаразяване на питейна вода. 

 



УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа  

Тестово изпитване върху раздел Комунална хигиена 

Оценка на храненето и нутритивния (хранителния) статус. Определяне на 

индивидуалния енергоразход. Определяне на индивидуалните потребности на организма 

от хранителни вещества. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа  

Здравна експертиза на хранителните продукти – етапи, показатели за изследване; 

експертиза на мляко (натурално и сухо лиофилизирано).Обсъждане на възможни 

хигиенни нарушения в производството и търговия с хранителни продукти и хранителни 

добавки. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа  

Здравни изисквания към аптека. Оценка на броя, площта и взаимното разположение на 

помещенията.  Светлинен, цветови и акустичен комфорт в работните помещения - 

измерване на шум и оценка на осветлението. Химични фактори на работната среда. 

Влияние факторите на работната среда върху здравето на работещите в химико-

фармацевтичното производство. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа  

Работоспособност и умора –  физиологични и неврокогнитивни методи за оценка. 

Трудово-медицински проблеми на фармацевта. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 1 часа  

Семинар върху учебния материал по Хигиена и екология. 

 

                        

                 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Хигиена и екология (Учебник и ръководство за практически упражнения за студенти по 

фармация) под ред. на проф. д-р П. Гацева, дм, Пловдив „Лакс бук“ЕООД 2018. ISBN 

978-619-189-091-0 

2. Хигиена и екология (Учебник и ръководство за практически упражнения за студенти по 

фармация) под ред. на доц. д-р П. Гацева, дм, Пловдив „ВАП“, 2010. ISBN  

3. Хигиена, хранене и професионални болести (Учебник за студенти по медицина и 

общопрактикуващи лекари) под ред. на проф. д-р Б. Попов, дмн, София „Аси принт“ООД 

2018; трето актуализирано издание ISBN 978-954-9977-62-2 

4. Хигиена, хранене и епидемиология (Учебник за студенти по дентална медицина и 

фармация) под ред. на проф. д-р Б. Попв, дмн, София „Аси принт“ООД, 2007. ISBN 978-

954-8826-86-0  

5. Лекционен курс по хигиена. 

 

 

 

 



КОНСПЕКТ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ  

1. Хигиената като основна профилактична наука – предмет, цел, задачи, методи. 

Необходимост от профилактично мислене и хигиенни познания на фармацевта. 

Съвременни хигиенно-екологични проблеми.  

2. Хигиена на атмосферния въздух – значение, структура и химичен състав. Физични 

фактори на атмосферата. Време и климат. Метеопатии и аклиматизация. 

3. Атмосферни замърсители – източници, характеристика, влияние върху здравето.  

Мероприятия за здравна защита на атмосферния въздух.  

4. Хигиена на водата и водоснабдяването за питейно-битови нужди. Значение на водата.  

Системи за водоснабдяване на населените места. Хигиенни изисквания към качествата 

на питейната вода.   

5. Пречистване и обеззаразяване на питейните води. Източници на замърсяване на 

водата. Здравна защита на водоизточниците и водоснабдителните съоръжения.  

6. Хигиена на почвата. Биогеохимични заболявания. Замърсяване на почвата – влияние 

върху здравето. Очистване на населените места от отпадъци. 

7. Хигиенни изисквания към планирането и изграждането на населените места. 

Урбанизация. Заболявания, свързани с фактори в жилищни и обществени сгради. 

8. Предмет, цели и задачи на науката за хранене. Хранителни вещества – значение, 

източници, потребности. 

9. Здравословно хранене. Основни принципи на лечебното хранене и лечебни диети.  

10. Особености в храненето на отделни  популационни групи. 

11. Профилактика на заболяванията, свързани с биологично и химично замърсяване на 

храните. 

12. Хранителна алергия и хранителна непоносимост. Взаимодействие между храни и 

лекарства. 

13. Хранителна профилактика на някои социалнозначими заболявания – затлъстяване, 

захарен диабет подагра, остеопороза, сърдечно-съдови и ракови заболявания, зъбен 

кариес.  

14. Трудова медицина – предмет, цел, задачи, методи. Съвременни проблеми на 

трудовата медицина.  Форми на трудова дейност.  

15. Промени в органите и системите на организма по време на работа. Работоспособност. 

Умора и преумора – причини, същност и профилактика. 

16. Психология на труда. Ергономия. Общи принципи на профилактика на 

професионалните болести. 

17. Класификация на производствените вредности. Промишлени отрови. 

Токсикодинамика, токсикокинетика.  

18. Основни токсикологични вредности в аптеките и фармацевтичните предприятия. 

19. Общи хигиенни изисквания към проектирането, строителство и поддържането на 

химико-фармацевтичните предприятия. 

20. Трудово-медицински проблеми в предприятията за химико-фармацевтичен синтез и  

при производството на антибиотици. 



21. Трудово-медицински проблеми в галеновото производство и при производството на 

готови лекарствени форми. 

22. Хигиенни изисквания към аптеки и дрогерии.  

23. Актуални проблеми на хигиената на децата и подрастващите. Учебна натовареност. 

Профилактика на умората и преумората в училищна възраст. 

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТ 

1. Методи за хигиенно изследване и оценка на микроклиматичните параметри в 

комунално-битова и работна среда.  

2. Комплексно влияние на микроклимата върху организма – методи за оценка. 

3. Методи за пробовземане и оценка на атмосферните замърсители в комунално-битова 

и производствена среда. 

4. Хигиенна оценка на шум и осветление в комунално-битова и работна среда.  

5. Здравен мониторинг на питейната вода – видове, методи за пробовземане. Показатели 

за здравна оценка на питейните води – хигиенна оценка. 

6. Методи за пречистване (пробна коагулация като етап на пречистване) и обеззаразяване 

на водата (хлориране – принципи, методи за определяне на остатъчен хлор). 

Обеззаразяване на малки количества вода.  

7. Оценка на храненето и нутритивния (хранителния) статус. Определяне на 

индивидуалния енергоразход. Определяне на индивидуалните потребности на организма 

от хранителни вещества. 

8. Здравна експертиза на хранителните продукти. Здравна експертиза на мляко и детски 

храни. 

9. Физиологични и психофизиологични методи за оценка на работоспособност, степента 

и характера на умората. 

 

 

 

 


