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АНОТАЦИЯ:
Дисциплината „Медицинска паразитология” е основна медицинска
специалност, в която се изучават многостранно паразитните болести,
разпространени у нас и внасяни от Други, предимно тропически страни.
Програмата е съобразена с изискванията за подготовка на инструктори по
хранене и безопасност на храните - за контрол на храните в областта на
медицинската паразитология.
Тя съответствува на съвременните теоретични знания и практики, според
конкретните потребности у нас и е свързани с бъдещата професионална дейност
на студентите по инструкторите по хранене и безопасност на храните при
профилактиката и контрола на паразитните болести, предавани посредством
храна, хранителни продукти и вода. Има за цел обучаващите Да се запознаят и
изучат основно паразитните болести но хората у нас - автохтонни и внасяни от
други страни - по отношение основно на етиология, епидемиология и
разпространение, лична и обществена профилактика, клиника, диагностика и
лечение.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
Придобиване на общи познания за етиолОгичния ”състав, паразитните
източници, механизми на предаване, болестните прояви, възможностите за
местно разпространение и профилактика на внасяните от ендемични страни
паразитози.
2. Придобиване на знания и умения за оперативна практическа работа по
определяне контаминираността на външната среда, месни и растителни
хранителни продукти и вода с инвазионни елементи: съставяне, реализация и
контрол при изпълнението на профилактични програми за борба с местните и
внасяни паразитози, според изискванията на изданените нормативни Документи,
оценка по регламентирани критерии за ефективността на провежданите
профилактични мероприятия.
1.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
Запознаване на студентите с биологичното явление „паразитизъм“ според
съвременните знания за симбиотични и антагонистични взаимоотношения
между човека, ендо- и ектопаразитите - болестни причинители и преносители
на заболявания.
2. Запознаване с основни понятия в общата част от медицинската
паразитология
- инвазия, инвазионен процес, инвазионна болест, паразитоносителство,
паразитни източници, резервоари, антропонозни, зоонозни паразитози и Др.
3. Запознаване с патогенното действие на
паразитите върху организма на човек,
обуславящи развитието на болестните процеси, основни клинични симптоми и
синдроми, методи за диагностика на местните протозойни и хелминтни болести
4.Придобиване на знания за етиологичната структура, географското
разпространение, епидемиологична характеристика, заболяемост, профилактика
- лична и обществена, епидемиологичен надзор и контрол.
1.
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ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

Мултимедия, Демонстрация на трайни макроскопски и микроскопски
препарати, онагледителни табла, карти за епидемиологично проучване, учетни и
отчетни форми.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА:
ТСКУЩО ТССТОВО И УСТНО ИЗПИТВЗНС.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СЕМЕСТРИ
Семестър
Н
Общо

:

Всичко часове

Часове седмично

30

2/15 седмици/

30

20

От тях :
лекции
упражнения
10
10

20

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ”ПО. ТЕМИ И ЧАСОВЕ
ВТОРИ СЕМЕСТЪР - ЛЕКЦИИ
1

2

3

4
5

Предмет и. задачи на медицинската паразитология.
Инвазионен и инфекциозен процес.
Епидемичен процес при паразитните болести.
Организация на борбата с паразитните болести,
храни и вода.
.

7

8

9
10

ч.

1

ч.

2 ч.
1

предавани чрез

Биологична характеристика на едноклетъчни.. паразити

Рготгоа.
6

1

от тип

Чревни протозоози: Амебиоза. Гиардиоза (Ламблиоза).
Бластоцистоза. Чревна трихомоноза.
Заболявания от свободно живеещи амеби (СЖА).
Чревни протозоози при имунен дефицит (СПИН и др.):
Криптостопридиоза, изоспориоза, циклоспоридиоза.
ТрансмисивНи паразитози:
Малария.
Висцерална и кожна лайшманиоза.
Токсоплазмоза (вродена, придобита).

2 ч.
1

ч.

2ч

2 ч.

1

ч

1

ч.

-

Биологична характеристика на паразитите от различни класове на
тип Не1т1п1е5.

1 Ч"
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11

12

13

Хелминтни инвазии, причинени от обли хелминти (нематоди) нематодози. Контактни хелминтози, геохешиинтоЗи, нематодозибиохелминтози.

2ч

Хелминтни инвазии, причинени от плоски, лентовидни хелминти
(тении) - цестодози.

2ч

“

Хелминтни инвазии, причинени от плоски хелминти (метили) трематодози.
Общо: 20 часа

2 ч.

ВТОРИ СЕМЕСТЪР - УПРАЖНЕНИЯ
"9
1

2

3

4

5

6
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Задачи на инструктора похранене в работата по контрола
на
паразитозите, предавани чрез храна и вода. НорМативни документи.
Епидемиологично обследване при заболявания от
паразитози: ентеробиоза, хименолепидоза, ламблиоза.

контактни

Епидемиологично обследване при заболявания от геохелминтози:
аскаридоза, трихоцефалоза, стронгилоидоза.
Епидемиологищчообследване при заболявания от зоонози:
трихинелоза, тениаринхоза, цистицеркоза, фасциолоза.

нас0ве3
2 Ч1

ч

1

ч.

.

Ектопаразити

- причинители и преносители на паразитози.

2 ч“

2 ч.

.

Санитарна паразитология.

2

Общо: 10 часа

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
След приключване на обучението студентите следва да са придобили следните
основни знания и умения:
Познаване етиологията на паразитните болестиЕ
основни морфологични особености, биология и екология на патогенните за
човека , протозои, хелминти и членестоноги с медицинско значение.
Знания на основни понятия за патогенезата:
симптоми, синдроми и клинични особености на разпространените паразитните
болести.
Познаване общата и частна епидемиология, личната и обществена
профилактика, мероприятия по надзора и контрола на местните и внасяни
паразитни болести, предавани посредством храна и вода.

ч
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Провеждане на специализирано епидемиологично проучване при местни и
внасяни паразитози, предавани посредством храна и вода.
Провеждане на епидемиологично, паразитологично обследване на
хранителни, складови и други подлежащина контрол обекти.
Набиране проби от външна среда, храни и вода за
санитарно-паразитологичен контрол.
Организация и участие в национални и регионални
профилактични програми за контрол, ограничаване и Ирадикация на проблемни
паразитози, предавани посредством храни и вода.
-
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0 Н С П Е К Т ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ((ИНСТРУКТОР
ПО ХРАНЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ»

1

.Паразитизъм, видове паразити, гостоприемници на паразити.

2. Патогенно действие на паразитите върху човека.
Паразитна (инвазионна)
болест и безсимптомно паразитоносителство.
З. Епидемиология на паразитните болести. Епидемиологична класификация.
4. Географско разпространение на паразитните болести. Местни (автохтонни) и

внасяни паразитози.
5.3адачи на инспектора по обществено здраве при контрола на паразитозите,
предавани от храна и вода.
6.Амебиоза.
7. Ламблиоза (гиардиоза).
8. Бластоцистоза и чревна трихомоноза.
9. Заболявания, причинени от свободно
живеещи амеби (СЖА): неглериоза,
акантамеоза.
10.Малария.
1
1.Висцерална и кожна лайшманиоза.
12. Токсоплазмоза.
13 К.риптоспоридиоза,
изоспориоза и циклоспоридиоза (опортюнистични на
СПИН)
14.Ентеробиоза.
15 Аскаридоза.
16.Трихоцефалоза.
17.Трихинелоза.
18.Тениаринхоза.
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19.Тениоза, цистицеркоза.
2О.Хименолепидоза.
21 .Ехинококоза.
22.Фасциолоза, дикроцелиоза.
23.Членестоноги - ектопаразити - вектори и механични преносители на
паразитози.
24.Санитарна паразитология. Материал и методи за санитарно-паразитологичен
контрол на външна среда, храна и вода.
-

“

Забележка:
Паразитните заболявания се разглеждат по следния план: определение,
етиология (причинител на заболяването и биологичен цикъл), епидемиология,
клинична картина, диагностика и лечение, лична и обществена профилактика.

