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ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИИ ПО ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ 

ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ ІІІ
ти

 курс 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 Г. 

 

№ Т Е М А 
БРОЙ 

ЧАСОВЕ 
Д А Т А 

1. 
Хигиената като основна профилактична медицинска наука - 

цел, предмет, задачи и методи. Съвременни хигиенно-

екологични проблеми. Организация за опазване и контрол на 

общественото здраве в България. 

2ч. 

19.09.22 

г. 

2. 
Хигиена на атмосферния въздух. Физични и химични фактори 

на атмосферата. Атмосферно замърсяване – източници, здравно 

значение. Мероприятия за здравна защита на атмосферата. 
2ч. 

26.09.22 г. 

3. 
Хигиена на водата и водоснабдяването за питейно-битови 

нужди. Здравни изисквания към качествата на питейната вода. 

Източници на замърсяване, пречистване и обеззаразяване на 

питейната вода. Мероприятия за здравна защита на 

водоизточниците. 

2ч. 

3.10.22 г. 

4. 
Хигиена на почвата. Биогеохимични заболявания. Замърсяване 

на почвата – влияние върху здравето. Очистване на населените 

места от отпадъци.  
2ч. 

10.10.22 г. 

 

5. 
Хигиена на населените места. Шумовото замърсяване в 

условията на населените места. Урбанизация.  Хигиена на 

жилището. 
2ч. 

17.10.22 г. 

6. 
Предмет, задачи и цели на науката за хранене. Хранителни 

вещества – значение, източници, потребности. Здравословно 

хранене. Основни принципи  на лечебното хранене. 
2ч. 

24.10.22 г. 

7. 
Особености в храненето на отделни  популационни групи .  

2ч. 31.10.22 г. 

8. 
Хранителни заболявания вследствие биологично и химично 

замърсяване на храните и тяхната профилактика. 2ч. 7.11.22 г. 

9. 
 Хранителна алергия и хранителна непоносимост. 

Взаимодействие между храни и лекарства. 2ч. 14.11.22 г. 

10. 
Хранителна профилактика на някои широко разпространени и 

социално-значими заболявания – затлъстяване, сърдечно-

съдови болести, диабет, рак, остеопороза, кариес. 
2ч. 

21.11.22 г. 

11. 
Съвременни проблеми на трудовата медицина. Класификация и 

основни проблеми при съвременните форми на труд. 

Психофизиологична и ергономична характеристика на труда на 

работещите във фармацевтичната индустрия и  аптеки.  

 

2ч. 

28.11.22 г. 

12. 
Промени в органите и системите на организма при работа. 

2ч. 5.12.22 г. 



Работоспособност, умора, преумора. Фактори за възникване на 

умората. Основни принципи за профилактика на 

професионалните болести. 

13. 
 Класификация на производствените вредности. Физични  

фактори на трудовата среда на фармацевта. Промишлени 

отрови. Токсикодинамика, токсикокинетика. Основни 

токсикологични вредности в аптеките и фармацевтичното 

производство. 

 

2ч. 

12.12.22 г. 

14. 
Общи хигиенни изисквания към химико-фармацевтичните 

предприятия. Трудово-медицински проблеми в отделни 

отрасли на фармацевтичното производство. 
2ч. 

19.12.22 г. 

15. 
Актуални проблеми на хигиената на децата и подрастващите. 

Учебна натовареност. Профилактика на умората и преумората в 

училищна възраст 
2ч. 

26.12.22 г. 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                        ОБЩО: 30 ч. 

 

      Изготвил: проф. д-р П. Гацева, дм                                              Утвърдил: доц. д-р Ст. Харизанова, дм 

                                                                                                                                            Ръководител катедра 

       Приета на Катедрен съвет с Протокол № 7/30.05.2022 г. 


