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 Резюме. В сферата на репродукцията в последните десетилетия се наблюдават 
големи промени и динамика на процесите, що се отнася до индивидуалните нагласи и избори, 
промени в социалните нагласи по отношение на възпроизводството, семейството и 
родителството, както и промени в правните регламенти и политиките. Целта на 
настоящото изследване е да се проучат репродуктивните нагласи на жени в детеродна 
възраст от град Варна. В проучването на случаен принцип са включени 106  жени, на 
територията на град Варна в периода 2016-2017г. Характер и обем на проучването: 
Използван е авторски въпросник със затворени въпроси. На базата на качествен и 
количествен анализ на получените данни се установи, че преобладаващата част от 
участниците в проучването нямат деца (36.60%). Една трета от респондентите са с две 
деца, една четвърт с едно. Според повечето от изследваните лица съвременното семейство в 
България трябва да има поне две деца (74.5%). Значително по-нисък е делът на посочилите 
три и повече деца (15.10%), положителен е фактът, че малка част са тези, които считат, че 
е достатъчно само едно дете (5.70%). С нарастване на образователната степен нараства 
броят на анкетираните, считащи, че българското семейство трябва да има три и повече 
деца. Според повече от половината от респондентите най-подходящата възраст за раждане 
на първо дете е между 25 и 30 години. В проучването се установи висока степен на 
съвпадение на отговорите между двамата партньори относно желания брой деца с 
приоритет е двудетният модел. Финансовите проблеми са и в основата на избора на 
повечето от анкетираните да имат само едно дете (38.5%). При респондентите, които 
имат две деца финансовият фактор е с второстепенно значение и е посочен едва от 18.8% от 
изследваните лица. Причините поради които жените нямат повече деца са подредени по 
следния начин: имат вече родени деца и не планират да имат повече - 30.20%; нестабилното 
финансово състояние - 27.40%; продължават своето образование - 31.0%. 
Взаимоотношенията с партньора като фактор е посочен на последно място - 2.80%. 
Получените резултати показват, че респондентите подражават на своите родители в 
процеса на семейно планиране и репродукция. Повече от половината от анкетираните (69.9%) 
са членове на двудетния модел семейства. Изводи: Според получените данни 
преобладаващата част от участниците в проучването нямат деца (39.60%), само една 
трета от респондентите са с две деца. Според повечето от изследваните лица съвременното 
семейство в България трябва да има поне две деца. С нарастване на образователната степен, 
нараства броят на анкетираните, считащи, че българското семейство трябва да има три и 
повече деца. Резултатите от анализа доказват, че доходът е фактор, който в значителна 
степен повлиява репродуктивните намерения. Получените резултати показват, че 
респондентите подражават на своите родители в процеса на семейно планиране и 
репродукция.  
 
 Ключови думи: репродуктивно поведение, жени,  деца, семейство, нагласи. 
 
 Abstract. In the field of reproduction great changes and dynamics were observed during the 
last decades related to individual attitudes and choices, changes in social attitudes towards 
reproduction, family and parenthood as well as amendments to legal regulations and policies. The 



Objective of this study is to explore the reproductive attitudes of women from Varna. The study 
included 106 women selected at random in the territory of the city of Varna in the period 2016-2017. 
Nature and Volume of Study: An author’s questionnaire with closed-ended questions was used. 
Based on the qualitative and quantitative analysis of the collected data it was found that the majority 
of women who took part in the surveyhave no children (39.60%). One third of the respondents have 
two children and one-fourth of them have one. According to most of the people surveyed, the modern 
family in Bulgaria should have at least two children (74.5%). The share of those mentioning three or 
more children is significantly lower(15.10%), positive is the fact that only few think that having one 
child is enough (5.70%).The more highly educated the respondents are, the more of them think that the 
Bulgarian family should have three and more children. According to more than half of the respondents 
the optimum age for a woman to give birth to their first child is between ages 25 and 30. The study 
found a high degree of matching of responses between two partners on the number of children they 
desire as priority is given to the two-child model. For most of the respondents financial problems lie in 
the basis of their choice to have only one child (38.5%). For respondents who have two children, the 
financial factor is of secondary importance and is mentioned by 18,8% of the persons surveyed. The 
reasons why women do not have more children are ranked as follows: they already have children and 
do not plan to have other -30,20%; unstable financial situation - 27.40%; continuation of their 
education -31.0%. The relationship with the partner as a factor is mentioned last -2.80%. The results 
obtained show that respondents imitate their parents in family planning and reproduction. More than 
half of the respondents (67.9%) are members of a two-child family. Conclusions: According to data 
obtained, the majority of respondents have no children (39.60%), only one third of them have two 
children. According to most of the people surveyed, the modern Bulgarian family must have at least 
two children. The two-child model continues to be a priority as a social norm for the number of 
children in the family both as reproductive attitudes and as reproductive intentions. The more highly 
educated the respondents are, the more of them think that the Bulgarian family should have three and 
more children. The results of the analysis prove that income is a factor that significantly influences 
reproductive intentions. The results show that respondents imitate their parents in family planning and 
reproduction.  
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 Резюме. През последните години нараства потребността от услуги за предоставяне 
на медицинско обслужване и грижи за възрастни хора в зависимо от здравни грижи 
състояние. Медицинските, рехабилитационните и санитарните грижи,  извършвани от 
обучени и опитни специалисти в домовете на нуждаещите се пациенти,  е важен елемент  за 
бързото възстановяване и психичния комфорт на потребителите и спокойствието на 
техните близки. Цел: Да се проучи потребността на жителите на гр. Габрово за услугата 
„Медицински грижи в домашни условия“, както и техните виждания относно предоставяне 
на услугата и организацията, която да осъществява тази услуга“. Материал и методи: 
Изследването е проведено  в периода септември – октомври 2017 г. сред 150 жители на гр. 
Габрово, разделени в 3 целеви групи – медицински лица; пациенти от отделения на обхванати в 
проучването лечебни заведения; граждани, посещаващи своите близки, лежащи в 
отделенията на включените в изследването болници. Изследването е осъществено със 
социологически и статистически методи. Резултати: При разкриване на услугата 
„Медицински грижи в дома“ в гр. Габрово, осъществявана от добре обучени хосписни екипи, 



гражданите получават така необходимата им психологическа, рехабилитационна, 
медицинска и социална подкрепа.  
 
 Ключови думи: домашни грижи, хосписни екипи, потребители. 
 

 Summary. During recent years, the need for providing home healthcare 
for the dependent elderly has risen significantly. The medical, rehabilitation and sanitary tasks 
performed by well-educated and experienced home healthcare specialists are important for fast health 
improvement for those in need and for the psychological comfort, peace and calmness of their 
relatives. Purpose of the study: To investigate the needs of the citizens of the city of Gabrovo for 
hospice and home healthcare, and the institutions/agencies that would provide those services. 
Material and methods: This investigation was undertaken during September-October 2017 with 150 
citizens of the city of Gabrovo, divided into three groups of study - medical workers, citizens that 
needed hospice and home healthcare, and relatives of those that needed hospice and home healthcare. 
The investigation was performed by sociological and statistical methods of study. Results: When the 
service "home healthcare" was established in the city of Gabrovo and performed by well-trained home 
healthcare teams, the citizens receiving this care demonstrated psychological, rehabilitation, medical 
and social support improvement. 
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ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ - ОПИТ НА  
РАЗВИТИТЕ СТРАНИ 
CONTINUINING EDUCATION OF NURSES - THE EXPERIENCE OF DEVELOPED 
COUTRIES 
С. Дюлгерова,  
Медицински университет – Плевен, Факултет “Здравни грижи“ 

 
Резюме. През последните десетилетия проблемите на продължаващото обучение 

като неделима част от професионалното развитие са в центъра на политиките за развитие 
на персонала във всички развити страни, приравнявайки го с понятието „учене през целия 
живот“. Тази тенденция има огромна значимост за продължаващото професионално 
развитие на медицинските сестри като основен ресурс в предоставянето на 
висококачествени и безопасни здравни грижи. Продължаващото обучение е сложен  процес, 
върху който оказват влияние разнообразни организационни, финансови, персонални и други 
фактори. Целта на настоящото съобщение е да представим част от резултатите от 
анализ на основни литературни източници по проблемите на продължаващото обучение в 
развитите страни. Материал и методи: Използвани са източници и публикации, индексирани 
в следните бази данни: Medline, EBSCO, ScienceDirect, Google Scholar, PubMed, Wiley online, 
както и сайтовете на Международния съвет на сестрите, Организацията за икономическо и 
социално развитие (OECD) и др. Резултати: Мотивацията за учене през целия живот, както 
и препятствията пред които се изправят сестрите при осъществяване на продължаващо 
обучение са универсални. Това се подчертава от анализа на литературата, от който ясно 
личи, че авторите изучаващи проблема достигат до едни и същи изводи. 

 
Ключови думи: сестринство, сестринско обучение, продължаващо професионално 

развитие на сестрите, продължаващо обучение, учене през целия живот 
 
Abstract. In recent decades continuing education as a integral part of professional 

development is at the center of staff development policies in all developed countries, equating it with 
the concept of lifelong learning. This trend is of great importance for the continuing professional 
development of nurses as a major resource in providing high quality and safe health care. Continuing 
education is a complex process that influences a variety of organizational, financial, personal and 



other factors. The purpose of this report is to present some of the results of an analysis of major 
literary sources on the issues of continuing education in developed countries. Material and methods: 
Surces and publications indexed in the following databases: Medline, EBSCO, Science Direct, Google 
Scholar, PubMed, Wiley online, as well of cites at the International Council of Nurses Organization 
for Economic and Social Development (OECD). ect. were analyzed. Results:The motivations for 
lifelong learning and the challenges, faced to the nurses in relation to continuing educationq, are 
universal. This is underlined by the literature analyses, which clearly shows that the authors studying 
the problem have the some conclusion. 

 
Key words: nursing, nursing education, continuing professional development in nursing, 

continuing education, lifelong learning 
 

 

ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДОНОРИТЕ ОТ РЕГИОН ШУМЕН ЗА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ КРЪВОДАРИТЕЛИ 
ATTRACTING AND RETAINING VOLUNTARY BLOOD DONORS IN SHUMEN REGION 
М. Тодорова  
Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, Филиал Шумен 
 
 
 Резюме. Хемотрансфузията е неделима част от съвременното здравеопазване. 
Нарастващата нужда от кръвни продукти, изисква  промяна в обществените нагласи към 
акта на кръводаряване. Водеща роля в дейността на медицинската сестра е стремежът за 
привличане и задържане на донорите за последващо кръводаряване. Цел: Да се проучи и 
анализира дейността на медицинската сестра при работа с донорите в процеса на 
кръводаряване, тяхното удовлетворение и запазване желанието им да дарят кръв. Материал 
и методи: литературен обзор, социологически метод. Разработена е собствена анкетна 
карта, която съдържа 13 въпроса. Социологическото проучване е направено в период на 1 
година от м. април 2014 година – до м. януари 2015 година, като респондентите са 
анкетирани на места, където се извършва кръвовземане. Анкетирани са общо 120 лица от 
регион Шумен, като получените резултати се обработиха и са представени чрез диаграми. 
Резултати и обсъждане: Медицинската сестра трябва да работи за изграждане на 
позитивно отношение към донорството, особено сред младите хора в активна възраст, 
както и нейните усилия да благоприятстват привличането им за последващи кръводарявания. 
Водеща задача в дейността на медицинската сестра е да бъде създадена истински трайна 
мотивация в обществото за безвъзмездно и доброволно даряване на кръв. Необходимите 
кръвни продукти да се осигуряват от безвъзмездни донори, защото те са най-безопасни, а не 
чрез развитието на родственото кръводаряване, при което донорите могат умишлено да 
укрият информация за своето здравословно състояние. Усилията да се насочат приоритетно 
към младите хора, даряващи за първи път, при голяма част от които се установява, че 
желанието им за донорство на кръв е по-голямо, когато са по-информирани относно процеса 
на кръводаряване (72%). 
 
 Ключови думи: медицинска сестра, донор, кръводаряване 
 
 Abstract. Hemotransfusion in an integral part of modern healthcare. The growing need for 
blood products requires a change in public attitudes towards the act of blood donation. A learning 
role in nursing is the pursuit of attracting and retaining donors for subsequent blood donation. 
Objective: To investigate and analyze the work of nurses with blood donors in the process of blood 
donation, their satisfaction, and maintaining there desire to donate blood. Material and 
methods:Literature review, sociologocal method. An original questionnaire with 13 questions was 
developed. The sociological survey was conducted over a period of 1 year, from April 2014 until 
January 2015. with the respondents being interviewed at the blood donation sites. A total of 120 
persons from Shumen region were interviewed, the results obtained being processed and represented 



by diagrams. Results and discution: Nurses shoud work to build a positive attitude towards blood 
donation, speciality among young people of working age, and to facilitaite their attraction for 
subsequent blood donations. A leading task in nursing for voluntary blood donation in the society. In 
relation to safety, required blood products should be provided by voluntary donors and not via kinship 
blood donation, where donors can deliberately conceal information about their health. Effors should 
be focused on young, first-time donors, many of whom find their desire for blood donation greater 
when they are more informed about the blood donation process (72%). 
 
 Key words: nurse, blood, donor, blood donation. 
 
 
 
АКТУЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ПРЕД 
МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
CURRENT PROBLEMS IN MEDICAL PROFESSIONALS TRAINING IN INFECTIOUS 
DISEASES 
И. Стамболова 
Медицински университет - София, ФОЗ, Катедра „Здравни грижи“ 
 
Заключение: Обучението на медицинските сестри, акушерките и асоциираните професии е по-
задълбочено и разширено през последните десет години. Лицата, които са обучавани по старата 
система, могат и е необходимо да обогатят своите знания по инфектология, а всички работещи 
и в болнични, и в извънболнични условия, имат важната и отговорна обучителна функция да 
дават здравни знания и култура на своите пациенти по отношение на превенцията и 
профилактиката на инфекциозните болести, да разясняват значението на 
имунопрофилактиката, както и да познават противоепидемичните мерки и контрол на 
заразните болести. Качественото обгрижване на заболелите пациенти трябва да се извършва 
компетентно и своевременно, за да се избегнат усложнения е неблагоприятен изход от 
болестта. За целта трябва да са изградени умения и усвоени знания за оценка на състоянието и 
риска, да се познават и ползват методите и средствата за превенция и контрол на заразните 
болести. Провеждането на колегиуми при работещите поне веднъж годишно или следдипломно 
обучение за запознаване с динамиката на заболеваемостта от инфекциозни болести и новостите 
в тяхната диагностика, лечение и грижи създава предпоставки за намаляване на броя на 
заболелите и разпространението на тези болести. 
 
 
 
НАСИЛИЕ НАД МЕДИЦИ. ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ФИЗИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ  
(Част I) 
VIOLENCE OVER MEDICAL PROFESSIONALS. LEGAL ASPECTS OF PHYSICAL 
VIOLENCE (PART I) 
М. Петрова 
адвокат по медицинско право 
 
 В първата част на това изложение е важно всички професионалисти по здравни грижи 
да знаят какви са най-честите правни форми на физическото насилие над тях, както и в случай, 
че станат потърпевши да се обърнат към съответните органи. Само при активно поведение от 
тяхна страна държавата може да им гарантира  предвидените в закона възможности за опазване 
на правата им и да наложи спрямо извършителя съответното наказание.  
 Практически стъпките могат да бъдат най-общо очертани като:  

1. Разпознаване формата на физическо насилие;  
2. Изпращане на подробна тъжба, в която е описано случилото се, подписана от 
пострадалия, като същия е добре да остави свои координати;  
3. Незабавно посещение на съдебен лекар, който да издаде съдебно медицинско 
удостоверение.  


