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КОНСПЕКТ 

ПО ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ 

ЗА СТУДЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА “РЕНТГЕНОВ  

ЛАБОРАНТ” - МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ПЛОВДИВ 

 

1. Хигиена- предмет, задачи и цели. Съвременни хигиенно-екологични проблеми. 

2. Атмосфера – постоянен  състав на атмосферния въздух, атмосферно замърсяване и  

отражението му върху жизнената среда и човешкия организъм. Здравна охрана на 

атмосферния  въздух. 

3.  Хигиена на водата и системи за водоснабдяване.Здравни изисквания към 

качествата на питейната  вода.Пречистване и обеззаразяване на пит. вода.  

4. Хигиена на населените места. Урбанизация. Шумът в условията на населените 

места. Жилищни условия и здраве.  

5. Лична хигиена. Здравословен начин на живот. 

5.  Хигиенни изисквания към заведения за здравно обслужване. Хигиенни изисквания 

при проектиране и устройство на отделения за образна диагностика /рентгенови/ и отделения 

по нуклеарна медицина /радиоизотопни/. Събиране, съхранение и отстраняване на 

радиоактивни отпадъци.  

6. Хигиена на храните. Хигиенна характеристика на  основните хранителни вещества.    

7. Хранителни заболявания вследствие биологично и химично замърсяване на храните 

- профилактика. 

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

заболявания. 

9. Хигиена на децата и подрастващите – предмет, задачи, цели. Съвременни проблеми 

на хигиената на децата и юношите. Хигиенно-физиологични основи на учебно-

възпитателната работа. 

10. Хигиена на труда – предмет, цел, задачи, методи. Форми на трудова дейност. 

Съвременни проблеми, свързани с труда. Класификация на производствените вредности. 

Професионални заболявания – профилактика. 

11. Радиационна хигиена. Радиоактивност. Йонизиращи лъчения –характеристика, 

взаимодействие с веществото, източници. Облъчване в професионални условия, облъчване с 

медицинска цел. 

12. Биологично  действие на йонизиращите лъчения. Радиационен риск и доза на 

облъчване. 

13.  Лъчеви увреждания на човешкия организъм. Организация на радиационната 

защита в България. Норми за радиационна защита. 

14.  Профилактика при  действие на йонизиращите лъчения- основни принципи на 

лъчезащита при работа с открити и закрити източници.  
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