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КОНСПЕКТ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО ХИГИЕНА И ЕКОМЕДИЦИНА 

ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ИНСТРУКТОР ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ, IIри курс  

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 

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

методи. Връзка на хигиената с другите науки. 

2. Държавен здравен контрол – дейности по опазване на здравето. 

3. Хигиена на водата и водоснабдяването за питейно-битови нужди. Пречистване и 

обеззаразяване на питейна вода. 

4. Влияние на атмосферното замърсяване в населените места върху здравето на човека. 

Профилактика. 

5. Влияние на шумово замърсяване в населените места върху здравето на човека. Здравна 

защита. 

6. Лична хигиена и принципи на здравословния начин на живот. 

7. Хигиенни изисквания към заведенията за доболнична и болнична помощ. 

8. Радиационна хигиена – източници на облъчване и биологично действие на 

йонизиращите лъчения. Основни принципи  на радиационна защита. 

9. Хранене и здраве. Принципи на здравословното хранене. 

10. Заболявания, причинени от биологично и химично замърсяване на храните. 

11. Трудово-медицински проблеми. Фактори на работната среда /физични, химични, 

биологични/. Работоспособност, умора, преумора. Профилактика на умората и преумората.  

12. Организация на трудовия процес и работната среда - ергономични изисквания към 

работна поза и работни движения. Режим на труд и почивка. 

13. Възрастови, морфологични и физиологични особености на децата и юношите. 

Характеристика на заболеваемостта при децата и подрастващите. 
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ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ 

1. Методи за пробовземане на питейна вода.  

2. Хигиенна оценка на органолептичните и някои физикохимични качества – рН, 

температура и твърдост на питейната вода. 

3. Микробиологични показатели за контрол на епидемичната безопасност на питейната 

вода. 

4. Методи за пречистване на малки количества вода. 

5. Хигиенни изисквания към кухненски блок и кухненски офиси в заведенията за здравно 

обслужване. 

6. Оценка на индивидуално хранене. Методи за определяне на енергоразход, изчисляване на 

индекс на телесна маса, потребности от хранителни вещества и енергиен прием. 

7. Изследване на антропометрични показатели при децата и подрастващите.  

8. Методика за оценка на дееспособност на децата и подрастващите. 
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6. Записки от лекции и упражнения. 
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