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Теоретично обучение по специалността „Болнична хигиена“  

2023 г. 

 

Специализацията е с продължителност 1 година (лекционен хорариум 180 часа, 

разпределени в раздели, всеки от които с продължителност 30 учебни часа): 

 

Раздел I. Въведение в микробиологията, епидемиологията и клиниката на 

инфекциозните болести: 

 

1.Въведение в микробиологията, епидемиологията и клиниката на инфекциозните 

болести – 3 часа 

2.Епидемиологичен надзор на заразните болести – 3 часа 

3. Инфекциозен и епидемичен процес. Форми на проявление на епидемичния процес. 

Елиминация и ерадикация на заразните болести. – 3 часа 

4. Звена на епидемичния процес (епидемична верига) – 3 часа 

5. Особености на епидемичния процес при ВБИ/ИСМО - източник на инфекцията, 

механизми на предаване, възприемчивост – 3 часа 

6. Видове проучване на ВБИ/ИСМО.Събиране и представяне на данни от проучвания.- 

3 часа 

7. Имунитет – обща характеристика. Видове имунитет- 3 часа 

8. Специфична имунопрофилактика на инфекциозните болести. Методи и средства: 

видове ваксини, серуми и имуноглобулини – 3 часа 

9. Изисквания към биологичните (ваксинални) продукти.Правила за приложение и 

съхранението им (хладилна верига). Нежелани ваксинални реакции.- 3 часа 

10. Инфекциозен процес. Инфекциозна болест: по-важни симптоми и синдроми. 

Септични състояния: етиологична и клинична характеристика, значение на сепсиса 

като ВБИ – 3 часа 

 

Раздел II. Основи на дезинфекцията и стерилизацията. Дезинфекция и 

стерилизация в болничните заведения: 

 

1.Деконтаминация, дезинфекция и стерилизация. Асептика и антисептика – 4 часа 

2.Обекти, подлежащи на дезинфекция и стерилизация в болничната практика- 2 часа 

3. Физични методи и средства за дезинфекция. Стерилизация –класически методи; 

нискотермична стерилизация на термолабилни изделия, ендоскопска техника -2 часа 

4.Осигуряване на стерилни материали в болницата. Дезинфекция и подготовка на 

материалите за стерилизация в болничните отделения. Структура и работа на ЦБС. 

Транспортиране на стерилните материали.- 2 часа 

5. Химични методи и средства за дезинфекция и стерилизация: механизъм на действие, 

групи дезинфектанти, спектър на действие, изисквания към дезинфектантите, условия, 

форми и начини за приложение, безопасност на персонала при работа. – 6 часа 

6. Лабораторен контрол (химичен и микробиологичен) върху ефективността 

на дезинфекцията и стерилизацията – 4 часа 

 

Раздел III. Общи принципи и стандарти в болничната хигиена  

 

1. Архитектурно - инженерни и общи хигиенни и функционални изисквания 

към устройството на болниците. Нормативна уредба. – 6 часа 

2. Изисквания  към високорискови отделения. Архитектурно зониране за ограничаване 

на риска за възникване на ВБИ- 4 часа 
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3. Хигиенни изисквания и стандарти за водоснабдяването и канализацията 

на болниците.- 4 часа 

4. Хигиенни изисквания и стандарти за въздуха, вентилацията и климатизирането на 

болниците. – 4 часа 

5. Изисквания за устройството и работата на болничната кухня и транспортирането на 

храната до болничните отделения. Критични контролни точки.- 4 часа 

6. Организация на потоци на движение.- 2 часа 

7.Видове изолация. Изисквания към изолационни стаи за предавани по аерогенен път 

патогени - 6 часа 

 

Раздел IV. Етиология на ВБИ/ИСМО  

 

1. Причинители на ВБИ, методи за изследване, взимане на проби за микробиологично 

изследване и транспортирането им- 6 часа 

2. Причинители на ВБИ при вътреболнични взривове. Примери от практиката.- 6 часа 

3. Устройство, дейност и функционални връзки на клиничната микробиологична 

лаборатория с болничните отделения- 4 часа 

4. Микробиологичен мониторинг на болнична среда. Проби за стерилност. Биологични 

индктори – 6 часа 

5. Резистентност на микроорганизмите към антибиотици. Методи за определяне и 

мониторинг. Антибиотична политика в болницата – 4 часа 

6. Микробиологичен контрол на болничната среда, методи за изследване и критерии за 

оценка съгласно действащите национални, европейски и световни стандарти.- 4 часа 

 

Раздел V. Надзор и контрол на ВБИ/ИСМО  

 

1. Цели и задачи на надзора.Нормативни документи (Медицински стандарт за 

превенция и контрол на ВБИ-Наредба 3/08.05.2013 г. на МЗ) – 4 часа 

2. Методи за надзор на ВБИ: проспективни и срезови проучвания; събиране и анализ на 

данни, показатели за оценка, обратна връзка. – 4 часа 

3. Организация на надзора; специализирани структури и дейности. Отговорност на 

специалиста и екип по контрол на инфекциите.- 4 часа 

4. Дефиниции на ВБИ (съгласно Наредба 3/08.05.2013 г.)- 4 часа 

5. Основни групи индикаторни ВБИ: уроинфекции, инфекции на хирургичната рана, 

пневмонии и бактериемии -4 часа 

6. Епидемиологично проучване и мерки за контрол на вътреболничен взрив -6 часа 

7. Клинико- етиологични особености на ВБИ в рискови болнични отделения – 4 часа 

 

Раздел VI. Превенция на ВБИ/ИСМО 

 

1. Основни пътища за предаване на инфекцията във високорискови болнични 

отделения.- 2 часа 

2. Стандартни предпазни мерки: развитие на концепцията, основни принципи и 

елементи – 2 часа 

3. Хигиена на ръцете: средства и методи за деконтаминация, грижа за ръцете -2 часа 
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4. Лични предпазни средства. Алгоритъм за правилно поставяне и отстраняване на 

личните предпазни средства- 2 часа 

5. Стандартни и целеви изолационни мерки- 4 часа 

6. Протективни предпазни мерки (при имуно-компрометирани пациенти)- 2 часа 

7. Предпазване на персонала от ВБИ – 2 часа 

8. Превенция на пост-оперативни раневи инфекции, смяна на превръзки (пакетни 

мерки/бъндел).-2 часа 

9. Превенция на инфекции, свързани с поставяне на периферен и централен 

венозен катетър, принципи на инфузионната терапия(пакетни мерки/бъндел).-2 часа 

10.Превенция на инфекции, свързани с изкуствена вентилация (обдишване), 

грижи за трахеостома и аспирация (пакетни мерки/бъндел).- 2 часа 

11.Превенция на уроинфекции, свързани с катетеризация на пикочния 

мехур(пакетни мерки/бъндел).- 2 часа 

12. Превенция на ВБИ на ВБИ в специализирани отделения, причинени от  

мултирезистентни причинители: MRSA, VRE и др.- 2 часа 

13. Принципи за разработване на указания и протоколи за вътрешен контрол – 4 часа 

 

 

Обучението се извършва от хабилитирани преподаватели в катедра Епидемиология и 

МБС 

 

 

Изготвил: 

 проф.А.Кеворкян 

 


