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КОНСПЕКТ 

ПО ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ 

ЗА СТУДЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА “ЗЪБОТЕХНИК”- 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ –  МУ, ПЛОВДИВ 

 

 1. Предмет, задачи и цели на хигиената. Хигиена и екология. Съвременни хигиенно-

екологични проблеми. 

2.  Атмосферен въздух - постоянни съставки, замърсяване, последици от 

замърсяването. Здравна охрана на атмосферния въздух. Физични фактори на атмосферата. 

3. Видове водоснабдяване в населените места. Пречистване и обеззаразяване на 

водата.  

4.  Хигиена на водата - здравно значение. Качества на питейната вода - здравни 

изисквания. Влияние  на химичния  състав на пит. вода върху здравето. 

5. Хигиена на населените места. Шумово замърсяване  в населените места. 

Урбанизация. Жилищни условия и здраве. 

6. Хигиена на почвата.  Очистване на населените места от отпадъци. 

7. Хигиена на заведенията за здравно обслужване. Хигиенни изисквания към 

планиране, системи на строителство, санитарно-техническо устройство. Хигиенни 

изисквания към дентални здравни заведения. Хигиенни изисквания към зъботехническа 

лаборатория. 

8. Здравословен начин на живот. Лична хигиена. 

9. Хигиена на храните и храненето. Хигиенна характеристика на основните  

хранителни  вещества. 

10. Здравословно и лечебно хранене - принципи. Хранене и дентално здраве. 

Хранителни заболявания с биологично и химично замърсени храни. 

11. Особености в храненето на различни популационни групи от населението. 

12. Хранителна профилактика на някои широко разпространени, социално-значими 

заболявания. 

12.  Хигиена на труда.  Съвременни проблеми, свързани с труда. Форми на трудова 

дейност. Класификация на производствените дейности. Вредни ефекти от пренапрежение на 

отделните органи и системи – профилактика. 

13. Промени в организма при физически и умствен труд. Работоспособност. Умора и 

преумора - фактори за възникване на умората. Профилактика на умората и преумората. 

Професионални заболявания – профилактика. 

14. Класификация на производствените вредности. Професионални заболявания. 

Профилактика на професионалните заболявания и отравяния. 

15.  Хигиена на децата и подрастващите- предмет, цел, задачи. Съвременни проблеми 

на хигиената на децата и подрастващите. Учебна натовареност. Профилактика на умората и 

преумората в училищна възраст. 

16.  Радиационна хигиена. Йонизиращи лъчения – източници, лъчеви увреждания на 

човешкия организъм. Общи изисквания за лъчезащита. 
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