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КОНСПЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА 

”ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ НА ЛАБОРАТОРНИЯ ТРУД” за 

специалността „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ” 

за учебната 2022/2023 година 

 

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

здравето. Регионална здравна инспекция (РЗИ). 

2. Здравно значение на питейната вода и водоснабдяването, източници на питейна вода, 

системи на водоснабдяване, пречистване и обеззаразяване. 

3. Мониторинг и показатели за качество на питейната вода. 

4. Замърсяване на въздуха в селищната среда – епидемиология, мониторинг и 

показатели за качество на атмосферния въздух. 

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

6. Шумово замърсяване в селищната среда – епидемиология, мониторинг и показатели 

за качество на акустичната среда. 

7. Шумово замърсяване в селищната среда – здравни ефекти и мерки за контрол. 

8. Градоустройствени фактори и жилищна среда – значение за общественото здраве. 

9. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Роля на службите по трудова 

медицина.  

10. Изисквания към инструктажа, ползването на лични предпазни средства и 

задължителните медицински прегледи на работещите. 

11. Трудово-медицински проблеми в лабораторния труд – работоспособност, умора, 

преумора. Режим на труд и почивка. Професионален стрес. 

12.  Фактори на трудовия процес и ергономични фактори.  

13. Трудово-медицински проблеми в лабораторния труд – физични, химични и 

биологични фактори. 

14. Здравни изисквания към клинични и биохимични лаборатории, химични и 

токсикологични лаборатории, вирусологични и микробиологични лаборатории. 

15. Радиационна хигиена – радиоактивност и йонизиращи лъчения, биологично действие 

на йонизиращата радиация. 

16. Радиационна хигиена – основни принципи на лъчезащита. 

17. Биологична роля и потребности от макро- и микронутриенти.  

18. Основи на здравословното и диетично хранене. 

19. Оценка на хранителен статус и прием. 

20. Лична хигиена на отделните орган и системи. Здравни изисквания към 

общоупотребими средства, облекло и обувки.  

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