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 Резюме. Дълбоката венозна тромбоза е заболяване с голяма социална 

значимост, обусловена от високата заболеваемост и смъртност, както и от 

тежките инвалидизиращи късни усложнения. Това е приоритетен проблем в 

медицинската наука и практика, чието решаване е силно затруднено поради високата 

честота на клинично неразпознатите случаи. Спецификата на сестринската 

професия и условията на труд влияят негативно върху здравето на медицинските 

сестри. Ето защо, здравните специалисти често биват засегнати от дълбоката 

венозна тромбоза и свързаните с нея усложнения. Материал и методи: Обект на 

изследване са специалисти по здравни грижи, работещи в шест лечебни заведения. 

Основният метод на изследване е социологически, основаващ се на пряка индивидуална 

анкета и беседа. Изследването обхваща 600 специалисти по здравни грижи. 

Резултати и дискусия: Значителна част от професионалистите по здравни грижи не 

разполагат с достатъчно информация за заболяването и не отдават необходимото 

внимание на проблема и възможните усложнения. Това показва необходимостта от 

обучение на здравните специалисти с цел не само лична профилактика и превенция на 

заболяването, но и придобиване на умения и компетенции за осъществяване на 

качествени грижи при пациенти с флеботромбоза. 
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HEALTH PROFESSIONALS AS PATIENTS  

WITH DIAGNOSIS DEEP VEIN THROMBOSIS 
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 Abstract. Deep vein thrombosis is an important healthcare problem all over the world, 

resulting in significant morbidity, mortality and expenditure of resources. Deep Vein 

Thrombosis (DVT) has the potential to be fatal. The specifics of the nursing profession and 

working conditions negatively influence the health of nurses. Тherefore, health professionals 

are often affected by deep vein thrombosis and its associated complications. The aim of this 

study was to investigate the prevalence of deep vein thrombosis among health care 

professionals, as well as to analyze their awareness regarding the disease. Materials and 

methods: Object of the study is nurses in six hospitals for active treatment. The research is 

based on direct individual survey and covers 600 nurses. Results and discussion: A 

significant part of health care professionals do not have enough information about the 



symptoms of the disease. This shows the need for training of healthcare professionals not only 

for the personal prevention, but also to acquire competencies to provide quality care in 

patients with deep vein thrombosis. 
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СПЕЦИФИКА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДЕМЕНЦИЯ 
 

А. Велчева, И. Иванова, К. Димитрова 

Отделение по нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

 

 Резюме. Деменцията е синдром, характеризиращ се с прогресивно  снижаване 

на  интелекта, което възниква  в резултат на  органични  поражения в главния  мозък 

и води до нарушения в социалната адаптация на пациента. Пациентът е неспособен 

да продължи професионалната си дейност и се ограничава неговата способност за 

самообслужване и битова независимост. Цел: Да се представят симптомите на 

заболяването в различните стадии и да се обсъдят особеностите в грижите за 

пациента. Изводи: Личните и поведенчески промени на пациентите предлагат 

предизвикателства пред близките, социалните и медицински работници. Упадъкът на 

пациента налага да се направят опити да се създаде среда, която да подпомага 

поддържането на чувството за самоконтрол и личното достойнство. Това е 

възможно чрез създаване на помощни средства за ориентация в дома и болничната 

обстановка, настаняване в пригодени помещения, опит да се ограничи 

възможността за самонараняване. Осъществяването на грижи за пациенти с 

деменция е свързано с повишаване на стреса и тревожността и на хората, които ги 

осъществяват. 
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CARACTERISTICS OF HEALTH CARE IN PATIENTS WITH DEMENTIA 
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 Summary. Dementia is a clinical syndrome with progressive deterioration of 

intellectual capacity leading to impairment in social adaptation. The patients are incapable to 

continue their professional activity, their activities of daily living are impaired and they are 

not independent as well. Aim: To summarize the symptoms of the different stages of the 

disease and to discuss the characteristics in healthcaring in each of them. Conclusion: 

Patients' personal and behavioral changes offer challenges to relatives, social workers and 

healthcare professionals. The decline of the patient requires efforts to create an environment 

that helps maintain a sense of self-control and personal dignity. This is possible due to 

creation of aids for orientation at home and at hospital, accommodation in assisted care, an 

attempt to limit the possibility of self-harm. Caring for patients with dementia is associated 

with increased stress and anxiety in their relatives, medical and social specialists. 

 



 Key words: dementia, personality and cognitive decline, stages, specialized health 

care 

 

 

ИНФОРМИРАНОСТ И РОДИТЕЛСКИ НАГЛАСИ ОТНОСНО 

ИЗВЪРШВАНЕТО НА РАНЕН НЕОНАТАЛЕН СКРИНИНГ 
 

А. Несторова 
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 Резюме: Ранният неонатален скрининг е изследване, чиято цел е откриване на 

вродени заболявания, ранно лечение и профилактика на усложненията от тези 

болести. С неговото провеждане се поставя ранна диагноза и се спестява 

страданието на детето и неговото семейството. Целта на разработката е да се 

проучи доколко родителите са запознати с ранния неонатален скрининг, както и 

необходимостта от провеждането му. Материали и методи: Изследването е 

проведено чрез собствено разработена пряка анонимна анкета. Анкетирани са 

родилки от „Родилно отделение“ на АГО Хасково, както и бременни, посещаващи 

женска консултация от доболничната помощ и жени на случаен принцип от град 

Хасково. Обхванати са 50 лица. Резултати: В обобщение можем да кажем, че 

родителите са склонни за извършването на скринингова профилактика, след като 

детайлно им бъдат разяснени процедурите. Заключение: Важно е да се отбележи, че 

изследванията са напълно безвредни за детето и поради това могат да бъдат 

прилагани многократно без странични ефекти, което е основно предимство пред 

други съществуващи съвременни методи на изследване. 
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 Summary: Early neonatal screening is a study aimed at the detection of congenital 

diseases, early treatment and prevention of the complications of these diseases. Carrying it 

out makes an early diagnosis and saves the suffering of the child and his or her family. 

Purpose of the study is to investigate the extent to which parents are aware of early neonatal 

screening and the need for it. Materials and methods: The study was conducted through a 

self-developed direct anonymous survey. Maternity wards from AGO Haskovo Maternity 

Ward were interviewed, as well as pregnant women attending a women's consultation from 

pre-hospital care and women randomly from the town of Haskovo. 50 persons are covered. 

The results: In summary, we can say that parents are prone to screening after detailed 

procedures have been explained. Conclusion:It is important to note that the studies are 

completely harmless to the child and therefore can be repeated without side effects, which is a 

major advantage over other current modern research methods. 
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ПРОБЛЕМИ И ПРИОРИТЕТИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА  

В ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА  
 

И. Стамболова, А. Терзиева, С. Стамболов 

ФОЗ, Медицински университет - София, Катедра “Здравни грижи” 

 

 Резюме. Имунизациите представляват най-ефективната и най-полезна 

профилактична дейност за постигане на индивидуален и колективен имунитет срещу 

конкретно инфекциозно заболяване.[4] Прилагането на задължителни планови 

имунизации и реимунизации, както и целеви имунизации и препоръчителни имунизации, 

включва медицинската сестра като активен участник в медицинския екип, който ги 

осъществява.[1,2] Цел : Да се очертаят проблемите и приоритетите в дейността на 

медицинската сестра, свързана с имунопрофилактиката в условията на първичната 

медицинска помощ. Материал и методи: Проведено е проучване през 2019 г. в гр. 

София с 560 деца до 18 години, подлежащи на имунизации. Използвани са 

документален метод, беседа и статистически методи. Резултати и обсъждане: 

Имунизационната профилактика е прецизно регламентирана и се изпълнява от 

медицинските екипи в извънболничната помощ. Тя има редица специфики и изисква 

познания, комуникативни и технически умения от медицинската сестра. Изводи: 

Въпреки правилното прилагане на Имунизационния календар, броят на необхванатите 

деца се запазва, поради редица причини. Те са свързани както с противопоказания за 

имунизиране, така също и с отказ на родителите от имунизация на детето им. 

Сестринските грижи, свързани с имунопрофилактиката, освен самото поставяне, 

изискват да се познава и точно да се попълва документацията, да се планират, 

транспортират и съхраняват правилно отпуснатите ваксини. Медицинската сестра 

трябва да умее да мотивира и обяснява на родителите необходимостта от 

имунизациите и реимунизациите, както и поведението им при възникнали 

постваксинални реакции. 
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IMMUNOPROPHYLAXIS - PROBLEMS AND  PRIORITIES IN NURSING 
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 Abstact. Immunizations represent the most effective and most useful prophylactic 

activity to achieve individual and collective immunity against a particular infectious disease. 

[4] The implementation of obligatory planned immunizations and reimmunizations as well as 

targeted immunizations and recommended immunizations include the nurse as an active 

participant in the medical team that carries out them. [1,2] Objective: To outline the 

problems and priorities in the nursing activity related to immunoprevention in the conditions 

of primary care. Material and Methods: Study was conducted in the 2019. on the territory in 

Sofia, in, with 560 children up to 18 years subject to immunization . Documentary methods, 

lectures and statistical methods were used. Results and discussion: Immunization 

prophylaxis is precisely regulated and performed by medical teams in outpatient care. It has a 

number of specifics and requires knowledge, communication and technical skills from the 

nurse. Conclusions: The control of the implementation of the preventive measures is carried 

out correctly by the structures of the RHI and the doctor in the ambulatory. Nursing care 

related to immune prophylaxis requires the nurse to know and accurately complete and 

complete the documentation, plan, transport and store the vaccinations that are administered 



properly. To be able to motivate and explain to the parents the necessity of the immunizations 

and the revimmunizations as well as their behavior in case of post-vaccination reactions. 
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 Резюме. Постоянното психоемоционално напрежение е сред значимите 

рискови фактори за развитие на преждевременно стареене. С напредването на 

възрастта тревожността нараства, а при значителна част от хората се 

задълбочава, персистира за продължителен период от време и препятства 

ежедневието и нормалното функциониране. Целта на настоящото изследване е да се 

проучи психоемоционалния статус на възрастните хора. Материали и методи: 

Проведено е анонимно анкетно проучване сред 340 лица на възраст на/над 65 години на 

случаен принцип, през периода от м. април 2016 г. до м. февруари 2018 г. Резултати: 

Констатира се, че при лицата, които живеят на село по-често се наблюдава 

постоянна тревожност (21,1%), в сравнение с живеещите в града (11,8%). Водеща 

позиция сред психотравмиращите фактори заема смъртта на близък човек - 69,4%, 

на второ място е раздяла с деца и внуци - 32,4%, следвани от самотата - 30,5%. 

Изводи: С напредването на възрастта психоемоционалното напрежение 

катализатори редица негативни прояви свързани със здравето на възрастните хора, 

които имат силно опустошително въздействие върху общото им благополучие. 

Мерките за превенция са жизненоважни, но в повечето случаи пренебрегвани още при 

клиничната оценка и впоследствие при медицинските и социални грижи за възрастни 

хора.  
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преждевременно стареене 

 

 

PSYCHOEMOTIONAL DISTRESS AS A RISK FACTOR FOR EARLY AGING 
 

T. Paskaleva
1
, M. Vizeva

2
 

1
Trakia University – Stara Zagora, 

Haskovo Affiliate, Department of Health Care 
2
Medical College “Y. Filaretova”, Medical University – Sofia 

 

 Summary. Continuous psychoemotional distress is among major risk factors for the 

development of premature aging. As we grow older, anxiety increases, and in a significant 

proportion of people, it deepens, persists for an extended time period, and impedes daily and 

normal functioning. The aim of this study was to investigate the psychoemotional status of 

elderly people. Materials and methods: An anonymous survey was conducted among 340 

people aged over 65 during the period April 2016 - February 2018. Results: It has been 



found out that people, who live in villages are more susceptible to constant worries (21.1%), 

compared to those who live in cities (11.8%). Death of a relative occupies the leading 

position among psychotraumatic factors (69.4 %), followed by separation from children and 

grandchildren (32.4%) and loneliness (30.5%). Conclusion: With aging, psychoemotional 

distress gives rise to a number of negative health-related consequences, which in turn have a 

devastating impact on the overall well-being of the elderly. Preventive measures are vital, but 

in most cases overlooked even when the clinical assessment is made and subsequently, in 

medical and social care for the elderly. 
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МОТИВИРАЩИ И ДЕМОТИВИРАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО 

ОБУЧЕНИЕ СРЕД МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ  

ЧАСТ I 
 

С. Дюлгерова 

Медицински университет – Плевен, Факултет „Здравни грижи“ 

 

 Резюме. Сестринската практика се променя динамично в съответствие с 

нарастващите здравни потребности и изисква подготвени и мотивирани кадри. 

Бързите темпове на развитие на съвременното общество, разширяването на 

информационното пространство, отварянето на границите налагат промени и в 

професионалната практика на медицинските сестри [11, 12]. Продължаващото 

обучение е основа за професионалното и личностното развитие и израстване на 

медицинските сестри през целия им житейски път [1, 10, 20]. Целта на настоящето 

съобщение е да представи резултатите от  проучване и анализ на мотивацията и 

препятствията за продължаващо обучение на медицинските сестри, работещи в 

болничната помощ и в общественото здравеопазване в Плевенска област. Материал 

и методи: В периода 2016 - 2019 г. е проведено медико-социално проучване сред 723 

медицински сестри в Плевенска област и 174 дипломанти от 4 випуска на Факултет 

„Здравни грижи“ в Медицински университет - Плевен. Инструментариумът на 

проучването включва документален метод, SWOT анализ и анкетен метод с два 

оригинално разработени въпросника за работещите сестри и за дипломантите. 

Обработката на данните е извършена с IBM SPSS v. 24. Резултати: 

Професионалният статус на работещите медицински сестри в Плевенска област се 

характеризира с изразено застаряване, особено в МБАЛ в областта и в общественото 

здравеопазване. Над ¾ от анкетираните смятат, че продължаващото обучение (ПО) 

трябва да бъде изследвано и изучавано; над 40% подкрепят задължително ПО. Водещ 

мотив за включване в ПО е очакване за по-добро заплащане, особено след тези над 40-

годишна възраст, следван от кариерното развитие (по-изразено в частните клиники). 

Над 70% очакват от ПО придобиване на нови професионални знания и умения, на 

второ място - подобряване на уменията за екипна работа. Заключение: Работещите 

медицинските сестри в Плевенска област като цяло имат висока оценка за ученето 

през целия живот. Изразените мнения на работещите медицински сестри относно 

мотивацията и проблемите, съпътстващи продължаващото им обучение 

потвърждават необходимостта  от подобряване  на индивидуалните очаквания и 

потребности на тази категория здравни професионалисти от възможности за 

професионално и кариерно развитие. 

  

 Ключови думи: сестринство, продължаващо обучение, мотивиращи фактори 



MOTIVATING AND DEMOTIVATING FACTORS FOR CONTINUING 

EDUCATION OF NURSES IN PLEVEN REGION 

PART I 

S. Dyulgerova 

Medical University - Pleven, Faculty of Health Care 

 

Summary. Nursing practice is changing dynamically in line with growing health 

needs and requires trained and motivated staff. The rapid pace of development of the modern 

society, the expansion of the information space, the opening of borders necessitates changes 

in the professional practice of nurses [11, 12]. Continuing education is the basis for nurses’ 

professional and personal development and advancement throughout life [1, 10, 20]. The aim 

of this report is to present the results of a study and analysis of motivating and demotivating 

factors for continuing education of inpatient and outpatient nurses in Pleven region. Material 

and methods: In the period 2016 – 2019, a medical and social survey was conducted among 

723 nurses in Pleven region and 174 graduates from 4 classes of the Faculty of Health Care 

at the Medical University - Pleven. The survey toolkit included a documentary method, a 

SWOT analysis and a survey method with two originally developed questionnaires for the 

working nurses and the graduates, respectively. Data processing was performed with the IBM 

SPSS v. 24. Results: The professional status of the working nurses in Pleven region is 

characterized by marked aging, especially in the MHAT, the region and the public health. 

More than ¾ of the respondents believe that continuing education should be researched and 

studied; over 40% support compulsory continuing education. A leading motive for inclusion 

in continuing education is the expectation of better pay, especially among those over 40, 

followed by career development (more pronounced in private clinics). More than 70% expect 

to acquire new professional knowledge and skills, and secondly, to improve teamwork skills 

through continuing education. Conclusion: Working nurses in Pleven region generally have 

high praise for lifelong learning. The expressed opinions on the motivation and the problems 

related to continuing education confirm the need to improve the individual expectations and 

needs of this category of healthcare professionals with opportunities for professional and 

career development. 
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ОСТЕОПОРОЗА И ПРЕВЕНЦИЯ 
 

Т. Тодорова 

Русенски университет “Ангел Кънчев“,  

Факултет по Обществено здраве и Здравни грижи,  

Катедра „Здравни грижи“ 

 

 Резюме. Остеопорозата е социално значимо заболяване, което предизвиква 

трайни увреждания и инвалидизация. Засяга както мъже, така и жени и 

възрастовата граница се снижава. Фрактурите, следствие от остеопороза, 

непрекъснато се увеличават през последните години и са причина за инвалидизация и 

за смъртност на населението. През 2000 г. остеопорозата е определена като 

третото по значимост социално заболяване (след сърдечно-съдовите заболявания и 

онкологичните заболявания), като прогнозата е през 2020 г. да заеме второ място. 

Цел: Да се посочат факторите за развитие на остеопорозата, диагностиката и 

възможностите за профилактика. Профилактичните мерки на това коварно 



заболяване трябва да са комплексни, за да имат резултат. Важно е всеки да се грижи 

за костното си здраве преди да са настъпили увреждания. Съществуват множество 

фактори, които са предразполагащи за развитие на остеопорозата. Някой от тях не 

можем да променим, като пол, възраст, раса, фамилна обремененост. Но 

съществуват и такива, върху които можем да повлияем, като променим 

ежедневието си. Заключение: Остеопорозата е социално значимо заболяване, което 

предизвиква трайни увреждания и инвалидизация. Засяга както мъже, така и жени 

като възрастовата граница се снижава. Никога не е късно човек да се замисли за 

здравето на своите кости, защото последствията са тежки и необратими. 

 

 Ключови думи: остеопороза, симптоми, профилактика 
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 Abstract. Osteoporosis is a socially significant disease that causes permanent 

damage and disability. It affects both men and women and the age limit is reduced. 

Osteoporosis-induced fractures have increased steadily in recent years and are the cause of 

disability and mortality. In 2000, it was named the third most important social illness (after 

cardiovascular diseases and oncological diseases), with the projection to take second place in 

2020. The aim: Indicate the factors of osteoporosis development, diagnostics and the 

possibilities of prevention. The preventive measures of this insidious disease must be complex 

in order to be effective. It is important for everyone to take care of their bone health before 

any damage occurs. There are numerous factors that predispose to osteoporosis. Some of 

them cannot be changed, such as gender, age, race, family burden. But there are some that we 

can influence by changing our daily lives. Conclusion: Osteoporosis is a socially significant 

disease that causes permanent damage and disability. Affects both men and women as the age 

limit is lowered. It is never too late to think about the health of your bones, because the 

consequences are severe and irreversible. 
 

 Key words: osteoporosis, symptoms, prevention 

 
 

ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА.  

РАЖДАНЕ, ПОСЛЕРОДОВ ПЕРИОД И РОЛЯ НА АКУШЕРКАТА 

(Описание на клиничен случай) 
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 Резюме. Исхемичният инсулт е нарушение на кръвоснабдяването на мозъка, 

което при липса на адекватно и своевременно лечение води до необратимо увреждане 

на част от него. Предизвиква се от запушване на кръвоносен съд в мозъка - тромбоза 

или емболия. Инсултът е вторият най-значим причинител на смърт сред хората в 



западния свят, отстъпвайки на сърдечните заболявания. При появата на подобен тип 

усложнение по време на бременността, последствията за бременната жена и 

интраутеринно развиващият се плод са неблагоприятни и с лоша прогноза. Цел: 

Представяне на клиничен случай на бременна с исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ) при 

който е на лице благоприятен изход на бременността. Материали и методи: 

Използван е документален метод чрез извличане на информация от история на 

заболяването и пряко наблюдение на състоянието на пациента. Описан е хода на 

наблюдение на заболяването, диагностичния план и терапевтичното поведение. 

Резултати: С описания случай се представят клиничните данни, възможните 

усложнения и рискове за това рядко по време на бременност заболяване.  

 

 Ключови думи: бременна, исхемичен мозъчен инсулт, тромбоцитопения, 

диагноза, лечение 

 

 

ISCHEMIC STROKE DURING PREGNANCY. 
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Summary. Ischemic stroke is a disorder of the blood supply to the brain, which, in the 

absence of appropriate and timely treatment, results in irreversible damage to part of the 

brain. Ischemic stroke is caused by a blockage, either thrombosis or embolism, of a blood 

vessel in the brain. Stroke is the second most significant cause of death among people in the 

Western world, second to heart disease. With the occurrence of this type of complication 

during pregnancy, the consequences for the pregnant woman and the intrauterine developing 

fetus are unfavorable and with poor prognosis. Aim: To present a clinical case of a pregnant 

woman with ischemic stroke with a favorable pregnancy outcome. Materials and methods: A 

documentary method was used by extracting information from the medical history and direct 

monitoring of the patient's condition. The course of the disease monitoring, the diagnostic 

plan and the therapeutic behavior are described. Results: The case described presents the 

clinical data, possible complications and risks of this disease, rarely occurring during 

pregnancy. 
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