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КОНСПЕКТ ЗА ДИСЦИПЛИНА 

„ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВНИЯ РИСК В МЕДИЦИНСКАТА 

КОЗМЕТИКА” по специалността „МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА” 

за учебната 2022/2023 година 

 

 

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

Регионална здравна инспекция (РЗИ). 

2. Здравни изисквания към козметичните продукти. Регламент на европейския парламент и на 

съвета относно козметичните продукти. Основни принципи на добрата производствена 

практика в медицинската козметика.  

3. Питейни води и води за къпане – източници на питейна вода, системи на водоснабдяване, 

епидемиология и здравно значение, основни показатели за оценка. 

4. Влияние на атмосферното замърсяване в градската среда върху здравето на човека – 

епидемиология, мониторинг и показатели, здравни ефекти и мерки за контрол. 

5. Влияние на шумово замърсяване в градската среда върху здравето на човека – 

епидемиология, мониторинг и показатели, здравни ефекти и мерки за контрол. 

6. Влияние на градоустройствените фактори и жилищна среда върху здравето на човека. 

7. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – същност и принципи.  

8. Изисквания към инструктажа, ползването на лични предпазни средства и задължителните 

медицински прегледи на работещите. 

9. Работоспособност, умора, преумора – същност и профилактика. Регламентиране на режима 

на труд и почивка на работещите. 

10. Професионален стрес – същност и профилактика.  

11. Влияние на микроклимата върху здравето на работещите. 

12. Трудово – медицински проблеми в медицинската козметика – фактори на трудовия процес и 

ергономични фактори. 

13. Трудово – медицински проблеми в медицинската козметика – физични фактори. 

14. Трудово – медицински проблеми в медицинската козметика – химични фактори. 

15. Хигиенни изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони.  

16. Хигиенни изисквания към закритите спортни обекти.  

17. Изисквания към устройството и експлоатацията на обществените сауни. 

18. Лична хигиена, здравна култура и поведение.  

19. Хигиенни изисквания към облеклото и обувките. 

20. Основи на здравословното и диетично хранене.  
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21. Оценка на хранителен статус и прием. 

22. Въведение и основни понятия в епидемиологията на инфекциозните заболявания- 

причинители, източници на инфекция, механизми, пътища и фактори на предаване. 

Класификация на заразните заболявания. 

23. Основни профилактични и противоепидемични мерки. 

24. Епидемиологична характеристика на ентерално предавани (хепатит А и хепатит Е) и 

парентерално предавани хепатитни вируси – (хепатит В, хепатит С и хепатит Д) и риска в 

козметичните салони. 

25. Епидемиологична характеристика на човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ/СПИН) и риска 

в козметичните салони. 

26. Епидемиологична характеристика на инфекции предавани с въздушно-капков аерозол (Грип) 

и воден аерозол (Легионелоза) и риска в козметичните салони. 

27. Епидемиологична характеристика на инфекции предавани по механизма на външните 

покривки (стафилококови, стрептококови и херпесвирусни инфекции) и риска в 

козметичните салони. 

28. Почистване, дезинфекция и стерилизация в козметичните салони- основни понятия, методи и 

средства. 

29. Обекти, подлежащи на почистване, дезинфекция и стерилизация в козметичните салони. 

 

 
Изготвил:  

 

                  Доц. д-р Ангел Джамбов, дм, дмн 

 

 

Одобрил:  

                Доц. д-р Станислава Харизанова, 

Ръководител на Катедра по хигиена 

                        

Приет с решение на КС с Протокол 10/13.09.2022 г. 

 
 


