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ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ ПО  

ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ НА ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

 за студенти от специалност “Управление на здравни грижи” степен МАГИСТЪР 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 ГОДИНА  

 

№ ТЕМА НА ЛЕКЦИЯТА/СЕМИНАРА 
АКАД. 

ЧАСА 
ДАТА 

1. 

1. Национална система за здравеопазване. Законодателство за строителство 

и експлоатация на заведенията за здравно обслужване. Държавен здравен 

контрол (1 уч. ч.).  

2. Особености в планирането, устройството и функционирането на 

инфекциозни, противотуберкулозни и педиатрични отделения/клиники (2 

уч. ч.). 

3. Особености в планирането и устройството на хирургични и 

акушерогинекологични отделения/клиники (2 уч. ч.). 

5  10.11.2022 

2. 

4. Особености в планирането и устройството на психиатричните 

клиники/центрове за психично здраве (1 уч. ч.). 

5. Хигиенни изисквания към структурите по образна диагностика и 

нуклеарна медицина (1 уч. ч.). 

6. Особености в планирането и устройството на отделения/клиники по 

физикална и рехабилитационна медицина (1 уч. ч.).  

7. Хигиенни изисквания към отделението/центъра по клинична патология 

(1 уч. ч.). 

8. Трудово-медицински проблеми на работещите в сферата на 

здравеопазването. Профилактика на професионалните заболявания сред 

медицинския персонал (1 уч. ч.). 

5 11.11.2022 

3. 

1. Комплексна оценка на влиянието на микроклимата върху състоянието на 

болните и здравето на медицинския персонал (1 уч. ч.).  

2. Измерване и оценка на шумови нива и осветеност в лечебните и здравни 

заведения (1 уч. ч.).  

3. Методи за оценка и контрол на микробно замърсяване на въздушната 

среда в лечебните заведения (1 уч. ч.). 

4. Профилактика на хранителни заболявания (отравяния). Задачи на 

медицинския специалист при взрив от заболяване (отравяне) от хранителен 

произход (2 уч. ч.). 

5  11.11.2022 

                                                                                                                        ОБЩО: 15 акад.ч. 

Програмата е изготвена от Доц. д-р Ст. Харизанова, дм 

Програмата е одобрена от Ръководител катедра: доц. д-р Ст. Харизанова, дм 

Програмата е утвърдена с Решение на Катедрен съвет с Протокол № 10 от 13.09.2022г.                                        
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