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 КОНСПЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА ” ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ ” 

за специалност „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ 

за учебната 2022/2023 година 

Лекционен курс  

1. Държавен здравен контрол – организация, структура. Дейности по опазване на здравето. 

Регионална здравна инспекция (РЗИ). 

2. Източници на питейна вода, системи на водоснабдяване – предимства и недостатъци, 

епидемиология и здравно значение на питейната вода. 

3. Замърсяване на въздуха в селищната среда – епидемиология, мониторинг и показатели за 

качество на атмосферния въздух. 

4. Замърсяване на въздуха в селищната среда – здравни ефекти и мерки за контрол. 

5. Основни изисквания към заведенията за здравно обслужване. 

6. Трудово-медицински проблеми и здравен риск – режими на труд и почивка, професионален 

стрес – теории, физиологичен отговор спрямо стресори, профилактика.  

7. Трудово-медицински проблеми и здравен риск – ергономични (видове работни пози, 

ергономични изисквания към техническото обзавеждане и при работа с видеодисплеи) и 

физични (източници, здравни ефекти и профилактика на шум, вибрации, микроклимат) 

фактори. 

8. Трудово-медицински проблеми и здравен риск – химични и биологични фактори (източници, 

здравни ефекти и превенция). 

9. Принципи на здравословния начин на живот, хигиена на съня, физическа активност, 

тютюнопушене и прием на алкохол, лична хигиена.  

10. Факторите на средата и начина на живот като детерминанти на детското здраве и развитие – 

фактори на околната и вътрежилищната среда, социални и поведенчески фактори. 

 

Курс практически семинари  

11. Методи за измерване и оценка на някои химични замърсители в атмосферния въздух и 

вътрешната среда – постановка, методи за пробовземане и анализ на прахови частици, азотни 

и серни оксиди, въглероден моноксид и диоксид. 

12. Здравен контрол на водоснабдяването и водата за питейно-битови нужди – видове 

мониторинг и органи на контрол. Основни показатели за качество на питейната вода. Методи 

за пречистване и обеззаразяване – видове, предимства и недостатъци. 

13. Микроклимат – определение, методи/уреди за определяне на компонентите на 

микроклимата, норми за факторите на микроклимата 

14. Термални и нетермални фактори, повлияващи топлинния комфорт на индивида, 

класификация на методите за комплексна оценка на топлинния комфорт. 

15. Методи за измерване и оценка на осветеността, вентилацията и шумовите нива в здравните 

заведения  
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