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КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО ХИГИЕНА 

като компонент от изпита по Хигиена и екология на здравното заведение 

за студенти от специалност „Управление на здравни грижи“ степен БАКАЛАВЪР 

академична 2022/2023 година 

Теоретична част 

1. Хигиена на заведенията за здравно обслужване – предмет, място и значение.  

2. Хигиенни изисквания към амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична 

и специализирана медицинска помощ.  

3.Хигиенни изисквания към медицинските, денталните, медико-денталните, диагностично-

консултативните центрове, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории.  

4. Хигиенни изисквания към многопрофилни болници. Изисквания към основните структурни 

елементи в лечебното заведение. 

5. Хигиенно-техническо благоустройство на заведенията за здравно обслужване. Хигиенни 

изисквания към събирането и обезвреждането на болничните отпадъци. 

6. Хигиенно-противоепидемичен режим. Организация и принципи за неспецифична 

профилактика на вътреболничните инфекции. Лечебно-предпазен режим в заведенията за 

здравно обслужване. 

7. Организация на лечебното хранене в болниците. Права и задължения на участниците в 

организацията на храненето на болните. 

8. Особености в характеристиката на трудовия процес и неблагоприятни фактори в работната 

среда на медицинските работници.  

Практична част 

1. Оценка на показателите за епидемична безопасност на питейните води в здравните 

заведения.  

2. Методи за хигиенно изследване и оценка на микроклиматичните фактори в заведенията за 

здравно обслужване. Методи за оценка на отопление и вентилация.  

3. Принципи на здравословното хранене. Определяне на индивидуалния енергоразход, оценка 

на храненето и хранителния статус на различни категории здравни  работници.  

4. Обследване на кухненски блок, кухненски офиси и столова в заведение за здравно 

обслужване. Контрол на готовата храна.  
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4. Лекционен курс по хигиена.  

Доц. д-р Ст. Харизанова, дм 

Ръководител катедра „Хигиена“ 
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