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Образование:
Завършва висше образование в Софийски Университет „Климент
Охридски”, специалност „Обща биология”, квалификация –
преподавател по биология и химия. Придобита правоспособност за
ръководител на ДДД дейности.
Призната специалност: „Медицинска зоология” и „Индустриални
отношения в здравеопазването”.
Трудов стаж:
От 1981 г. работи в Столична РЗИ.
ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА ОТДЕЛА СА:
1. Провеждане на ефективен противоепидемичен надзор, профилактика и контрол на
паразитните болести.
2. Контрол на масовите паразитози в организираните детски колективи, на
геохелминтозните огнища, на хелминтозоонозите на територията на столицата и провеждане
на мерки за тяхното снижение.
3. Недопускане на местно разпространение на малария и други внасяни тропически
паразитни болести. Проучване, картотекиране и периодично следене на регистрираните
анофелийни биотопи и активно издирване на нови такива на територията на столицата.
4. Контрол по спазването на нормативните документи в борбата за ограничаване на
паразитните болести и тяхното своевременно регистриране и съобщаване.
5. Контрол върху дейностите по дезинсекция и дератизация, извършвани от
специализираните фирми в различните обекти и дейностите по борбата с
кърлежовопреносимите инфекции.
6. Проучване, регистриране, организиране на противоепидемични мероприятия, контрол
и оказване на методична помощ при възникване на епидемични взривове.
7. Методична и здравно-информационна дейност по въпросите на местните и внасяни
паразитози.
8. Етапни отчети, анализи и оценки на състоянието на заболеваемостта от паразитните
болести.
9. Дейности, свързани с изпълнението на задачите по Националната програма за борба
с ехинококозата.
10. Подобряване на качеството и осъвременяване на лабораторната диагностика.
Участие в националната система за външен контрол на качеството на диагностичните
лаборатории.
11. Научно-практическа работа, квалификация и взаимодействие с държавни институции
и дирекции на Столичната РЗИ за изпълнение на основните задачи.
ОПИСАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ ПРОФИЛ НА ОТДЕЛА:
В отдел „Паразитология” се извършва специализирана паразитологична диагностика
съгласно действащите нормативни документи и разпореждания на МЗ, както следва:

морфологична
културелна
санитарно-паразитологична на проби от външна среда, меса, плодове и
зеленчуци
 имунодиагностика
В морфологичния се осъществява макроскопска и микроскопска диагностика на
чревни, кръвни и тъканни протозои и хелминити, чрез качествени и количествени нативни,
обогатителни и културелни методи. Извършва се и санитарно-паразитологична диагностика на
проби от външна среда, като се дава оценка на замърсеността им с паразитни зародишни
елементи (яйца, ларви и цисти);
В серология се осъществява имунодиагностика на ехинококоза, токсоплазмоза,
трихинелоза и др. паразитози с помощта на методите РПХА, ЕЛИЗА и др.




