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ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ ПО ХИГИЕНА СЪС 

СТУДЕНТИ VIти курс СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА“ 

 

1 ден КОМУНАЛНА ХИГИЕНА  

Съвременен мониторинг и оценка на атмосферни замърсители. 

(практическа работа/на терен) 

Мониторинг на вода, предназначена за питейно-битови цели.  

(решаване на ситуационни задачи, анализ и оценка) 

Здравни изисквания към устройството на заведение за лична хигиена и/или спортен 

обект.  

(практическа работа на терен + дискусия в зала) 

 

2 ден КОМУНАЛНА ХИГИЕНА  

Здравни изисквания към устройството на специализирано лечебно заведение. 

(практическа работа на терен + дискусия в зала) 

 

3 ден ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

Трудово-медицински проблеми в здравеопазването. 

(дискусия) 

Разработване на рационални режими на труд и почивка. Ергономични принципи при 

работа с видеодисплеи. 

(практическа работа) 

 

4 ден ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

Трудово-медицински проблеми при различни икономически сектори – химическа и 

фармацевтична промишленост, обслужваща сфера, хранително-вкусова 

промишленост, текстилна промишленост, машиностроене. 

(практическа работа на терен + дискусия) 
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5 ден ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА  

Роля на медицинския специалист в превенцията на хроничните незаразни болести, 

свързани с нездравословен хранителен модел и други рискови фактори за здравето. 

Оценка на хранителния прием при различни възрастови и професионални групи. 

(решаване на казуси, анализ, оценка, препоръки) 

Оценка на хранителен статус – методи и показатели. 

(практическа работа) 

Задачи на медицинския специалист при взрив от хранително заболяване.  

(решаване на казуси) 

 

6 ден ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА  

Лечебно хранене. Алтернативно хранене. 

(решаване на клинични казуси) 

 

7 ден ХИГИЕНА НА ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ  

Съвременни здравни проблеми в училищна възраст. Профилактика и промоция на 

здравето в училищна възраст. Изготвяне на програма за първична профилактика. 

(решаване на казуси, препоръки) 

Здравни изисквания към устройството на детска градина и/или училище. 

(практическа работа на терен + дискусия в зала) 

 

8 ден РАДИАЦИОННА ХИГИЕНА  

Облъчване с медицински цели и професионално облъчване. 

(решаване на казуси) 

Обобщаване и обсъждане на актуални аспекти в областта на хигиената като основна 

профилактична медицинска наука. 

(семинар) 

  

 

 

 

 

 

ДОЦ. Д-Р СТ. ХАРИЗАНОВА, ДМ 

Ръководител катедра 

 

 

Програмата е приета с Решение на Катедрен съвет с Протокол № 10/13.09.2022г. 

 


