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ПРОГРАМА НА УПРАЖНЕНИЯ ПО ХИГИЕНА  

ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА IVти курс  

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 ГОДИНА  
 

      Изготвил доц. д-р В. Атанасова, дм                                             Утвърдил доц. д-р Ст. Харизанова, дм 

                         Отговорник Учебна дейност                                                                         Ръководител катедра     

                               Приета с Решение на Катедрен съвет с Протокол № 10/13.09.2022г.  

Факултет по обществено здраве 
Катедра „ХИГИЕНА“ 

4002 Пловдив, бул. В. Априлов № 15 А    
тел.: 032 200 656; 032 200 655 
email: hygiene@fph.mu-plovdiv.bg  

                                                            Faculty of Public Health 
                    Department of HYGIENE 

15A, Vasil Aprilov Blvd, 4002 Plovdiv  
phone: 00359 32 200 656      

email: hygiene@fph.mu-plovdiv.bg  

№ ДАТА ТЕМА 

1. 15.09. – 23.09.2022г. Хигиенна характеристика на микроклимата. Методи за изследване и комплексна оценка на влиянието му върху организма.  

2. 26.09. – 07.10.2022г. 

Хигиенна оценка на някои химични замърсители в атмосферата и методи за оценка на влиянието им върху организма. Изследване на 

прах, оловни и живачни аерозоли, въглероден моно- и диоксид. Здравен риск и профилактика на работещите в среда с химични 

вредности във въздуха. 

3. 10.10. – 21.10.2022г. 

Здравен контрол на водоснабдяването и водата за питейно-битови нужди – предварителен и текущ. Методи за пробовземане на питейна 

вода. Хигиенна оценка на органолептични и някои физико-химични качества на питейната вода. Микробиологични показатели за 

контрол на епидемичната безопасност на питейната вода. Методи за пречистване и обеззаразяване на питейна вода. 

4. 24.10. – 04.11.2022г. 
Оценка на храненето и нутритивния (хранителния) статус. Определяне на индивидуалния енергоразход. Определяне на 

индивидуалните потребности на организма от хранителни вещества. 

5. 07.11. – 18.11.2022г. 
Профилактика на заболяванията от хранителен произход (хранителни отравяния). Задачи на медицинския специалист при взрив от 

хранително заболяване. 

6. 21.11. – 02.12.2022г. 

Тестово изпитване върху раздел Комунална хигиена и Хигиена на хранене 

Работоспособност и умора –  физиологични и неврокогнитивни методи за оценка. Трудово-медицински проблеми в денталната 

практика. 

7. 05.12. – 16.12.2022г. Методи за изследване и оценка на шум, вибрации, осветление и вентилация като фактори на трудовата среда на денталния лекар. 

8. 19.12. – 23.12.2022г. Семинар върху учебния материал по Хигиена. 
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