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КОНСПЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА 

”ХИГИЕНА НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ II ЧАСТ”  

за специалност „ИНСПЕКТОР ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ”  

за учебната 2022/2023 година 

 

1. Хранене на децата и подрастващите в различни възрастови групи. 

2. Здравни изисквания към обектите за обществено хранене в детските заведения и 

училищата. 

3. Особености в здравното състояние на децата и подрастващите – детерминанти, 

тенденции при детската смъртност и хроничните незаразни болести,  характерна 

патология за различните възрастови периоди. 

4. Артериална хипертония при деца и подрастващи – определение, епидемиология, 

рискови фактори, здравни последици, превенция.   

5. Затлъстяване и захарен диабет при деца и подрастващи – определение, 

епидемиология, рискови фактори, здравни последици, превенция. 

6. Алергични и респираторни заболявания при деца и подрастващи – определение, 

епидемиология, рискови фактори, здравни последици, превенция.  

7. Невроразвитийни и психични разстройства при деца и подрастващи – определение, 

епидемиология, рискови фактори, здравни последици, превенция. 

8. Зрителни аномалии при деца и подрастващи – определение, епидемиология, рискови 

фактори, здравни последици, превенция. 

9. Гръбначни изкривявания и травматизъм при деца и подрастващи – определение, 

епидемиология, рискови фактори, здравни последици, превенция. 

10. Заболявания на отделителната и половата системи при деца и подрастващи – 

определение, епидемиология, рискови фактори, здравни последици, превенция. 

11. Медико–биологични и социални проблеми, свързани с тютюнопушеното – 

определение, епидемиология, рискови фактори, здравни последици, превенция. 

12. Медико–биологични и социални проблеми, свързани с приема на алкохол и 

наркотици – определение, епидемиология, рискови фактори, здравни последици, 

превенция. 

13. Медико–социални проблеми, свързани с агресията и насилието – определение, 

епидемиология, рискови фактори, здравни последици, превенция. 

14. Диспансерно наблюдение и профилактични прегледи на деца и ученици – същност, 

нормативна уредба. 

15. Здравно-етично възпитание – същност, принципи, теми, форми. 
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