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 Резюме. Цел: Да се проучи мнението на професионалисти по здравни грижи и лекари-
анестезиолози за ползите и ефективността на Индивидуален фиш за контрол и оценка на 
болката. Материали и методи: Проучено е мнението на 180 медицински сестри и 20 лекари, 
работещи в онкологични центрове и клиники в Шумен, Русе и Варна. Основни използвани 
методи: пряка анонимна анкета, документален и статистически методи. Резултати и 
обсъждане: Резултатите отразяват мнението на анкетираните, че въвеждането на 
Индивидуален фиш за контрол и оценка на болката при пациенти с онкологични заболявания 
ще улесни максимално дейността на медицинската сестра, ще се подобри планирането на 
здравните грижи и организацията на работа (52,8%). По-голямата част от анкетираните 
лекари са на мнение, че въвеждането на индивидуален фиш за управление на болката като 
сестринска документация ще бъде от голяма значимост в предписването на обезболяващ 
медикамент (73,7%). По-голяма част от здравните професионалисти и лекари считат, че 
такъв подход ще улесни максимално дейността на медицинската сестра. Внедряването на 
индивидуалния  фиш  в сестринската практика ще съдейства за контрола и оценката на 
онкоболката, и ще минимизира риска от пропуски при оказване на здравни грижи.  
 
 Ключови думи: оценка, контрол, болка, онкоболни, сестринска документация 

 
 Summary. Purpose: To investigate the opinion of health care professionals and anesthetist 
physicians about the benefits and effectiveness of an individual palliative assessment and pain control. 
Materials and Methods: The opinion of 180 nurses and 20 doctors working in oncology centers and 
clinics in Shumen, Ruse and Varna has been studied. The main methods used are: direct anonymous 
poll, documentary and statistical methods. Results and Discussion: The results reflect the opinion of 
respondents that it will make it easier for nurses to work, improve healthcare planning and work 
organization (52.8%). The majority of doctors surveyed believe that introducing an individual pain 
management file as nursing documentation will be of great importance in the prescription of an 
analgesic medication (73.7%). Most health professionals and doctors, such an approach would make it 
easier for nurse to do the best. Implementation of the individual fiche in nursing practice will help in 
the control and evaluation of cancer and minimize the risk of health care gaps. 
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 Резюме. За да се осигурят всеобхватни грижи за тежко болен пациент и неговото 
семейство е необходим екипен подход. Чрез него се намалява стресът, съпътстващ грижата 
за терминално болни. Екипите за палиативни грижи в Република България не включват в себе 
си достатъчно различни специалисти. По данни на Българска асоциация на 
професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) недостигът на кадри в страната е огромен. 
Грижата за умиращите пациенти изисква висока емоционална и лична ангажираност. 
Добрите палиативни грижи изискват задължително и полагане на грижа за персонала, която 
да включва психологическа оценка и подкрепа, профилактика и безопасност. Целта на 
настоящото проучване е да установи какво влияние оказват грижите за неизлечимо болните 
върху емоционалното състояние на професионалистите по здравни грижи. Материали и 
методи: Обект на изследването са професионалисти по здравни грижи (ПЗГ) и техните 
ръководители. С помощта на пряка индивидуална анкета е проучено емоционалното 
състояние на медицинските специалисти, работещи с тежко болни пациенти и мерките, 
които се предприемат за оценка и профилактика на тяхната емоционална безопасност. 
Използвани са статистически методи за обработка и анализ на резултатите. Резултати и 
обсъждане: Повече от половината ръководители (61,2%) заявяват, че имат „недостиг“ на 
кадри в здравната организация. По данни на проучването 40,4% от ПЗГ „се чувстват 
напрегнати и натоварени в работата си“. „Отчасти напрегнати и натоварени“ са 34,0%, а 
21,8% са споделили, че „не са натоварени и напрегнати“. Почти половината (48,4% ) от 
анкетираните ръководители организират курсове за обучение на персонала, 28,7% „отчасти“ 
провеждат такива курсове и 22,9% не организират курсове за продължаващо обучение. 
Изводи: Напрежението и стресът на работното място, свързани с оказването на 
палиативни грижи, влияят негативно върху психичното състояние на ПЗГ. Медицинските 
специалисти, работещи с неизлечимо болни пациенти, се чувстват напрегнати и натоварени. 
Следдипломното обучение, насочено към грижите за тежко болни, намалява напрежението, 
свързано с работата и подобрява емоционалното състояние на професионалистите по 
здравни грижи. 
 
 Ключови думи: палиативни грижи, неизлечимо болни, професионалисти по здравни 
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 Summary. In order to provide comprehensive care for seriously ill patients and their families, 
a team approach is needed. It reduces the stress, accompanying the care of terminally ill patients. 
Palliative care teams in the Republic of Bulgaria do not include enough different professionals. 
According to data of the Bulgarian Association of Healthcare Professionals (BAHCPs), the shortage of 
staff in the country is enormous. Providing care for terminally ill patients requires a high emotional 
and personal commitment. Good palliative care requires mandatory care for the staff as well, including 
psychological assessment and support, prevention and safety. The objective of this study was to find 
out how the care of the terminally ill patients influences the emotional state of healthcare 
professionals. Materials and methods: Subjects of the study were healthcare professionals (HCPs) 
and their managers. Using a direct individual survey, the emotional state of healthcare professionals 
working with seriously ill patients and the measures, taken to assess and prevent their emotional 
safety, were studied. Statistical methods were used to process and analyze the results. Results and 
discussion: More than half of the managers (61.2%) said they had a "shortage" of staff in the health 
organization. According to the survey, 40.4% of the HCPs "feel tense and overloaded at work". 
"Somewhat tense and overloaded" were 34.0% and 21.8% said they are "not overloaded and tense". 
Almost half (48.4%) of surveyed managers organize training courses for the staff, 28.7% "partly" run 
such courses and 22.9% do not organize continuing training courses. Conclusions: Work-related 
stress and stress associated with providing palliative care have a negative impact on the psychological 
state of the HCPs. Healthcare professionals working with terminally ill patients feel tense and 
overloaded. Postgraduate training, aimed at dealing with seriously ill patients, reduces work-related 
tensions and improves the emotional state of healthcare professionals. 
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 Резюме: През последните години пациентите все повече се считат за потребители 
или клиенти от системата на здравеопазването. Проучването на тяхната удовлетвореност 
придобива все по-голямо значение за повишаване на ефективността и качеството на 
здравните услуги. Това до голяма степен зависи от професионалните умения и компетенции 
на здравните специалисти. Материал и методи: В статията са представени резултати от 
проучване на компетенциите на медицинските сестри за справяне с проявите на насилие и 
оценка на риска от агресивно поведение на пациентите по време на болничното лечение. 
Резултати и обсъждане: Медицинските сестри притежават информация по отношение на 
насилието и агресивното поведение, но не са достатъчно компетентни за да разпознават 
признаците на агресия при пациентите. От проучването става ясно, че водещи причини за 
агресивното поведение на пациентите е заболяването, както и разминаването между 
техните очаквания и реалната среда при болничното лечение. 
 
 Ключови думи: агресия, компетенции, пациенти, медицински сестри. 
 
 Abstrakt. In recent years, patients have been increasingly seen as consumers or clients of the 
healthcare system. The study of their satisfaction is of great importance for increasing the efficiency 
and quality of health services. To a great extent, this depends on the professional skills and 
competencies of healthcare professionals. Мaterials and methods: The paper presents results from 
investigation on competencies of nurses for dealing with violence and assessing the risk of aggressive 
patient behavior during hospital treatment. Results and discussion: Nurses have information on 
violence and aggressive behavior but are not competent enough to recognize the signs of aggression 
in patients. From the study it becomes clear that the leading causes of aggressive behavior of patients 
are the disease and the discrepancy between their expectations and the real environment in hospital 
treatment. 
 
 Key words:  aggression, competencies, patients, nurses. 
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 Резюме. Психичните заболявания в детска възраст могат да бъдат много трудни за 
диагностициране. Те водят до сериозни усложнения, ако не бъдат лекувани навреме. 
Обикновено родителите са първите, които забелязват промените в поведението на детето и 
първите алармиращи симптоми при психични заболявания. Притесненията относно стигмата 
свързана с тези заболявания, упоребата на медикаменти и трудностите на самото лечение кара 
много родители да търсят помощ много късно. Цел: Да се проучи нагласата на медицинските 
специалисти от училищен здравен кабинет при работа с деца с психични отклонения. Проучено 
е мнението на медицинските специалисти от училищни здравни кабинети за прилагане на 
съвременни здравни грижи и подкрепа на деца с психични отклонения от 10 до 14-годишна 
възраст. Материали и методи: Използвани са документален, анкетен, социологически и 
статистически методи. Резултатите са обработени с SРSS v. 20.0. for Windows. В проучването, 
проведено през март 2019 г., са обхванати 100 медицински специалисти, работещи в училищни 
здравни кабинети в 25 училища в Община Шумен и 46 -  в Община Варна, разпределени по 
равен брой - и в двата града по 50 медицински специалисти. Резултати и обсъждане: 
Проучихме мнението на анкетираните за нагласите им за въвеждане на сестрински процес и 
прилагане на новите тенденции при осъществяването на грижите, подкрепата и психо-
социалната помощ на деца с психични отклонения. От всички анкетирани близо две трети 
посочват положителен отговор - в Община Шумен (87%) и в Община Варна (79%). Малка част 
от тях не могат да преценят дали прилагането на психо-социална помощ за деца с психични 
отклонения ще допринесе за подобряване качеството на грижите Шумен (13%) и Варна (21%). 
Изводи: Медицинските специалисти, работещи в училищни здравни кабинети в областите 
Шумен и Варна, са подготвени за оказване на помощ и консултации на деца с психични 
отклонения. Те обаче все още срещат недоверието на родителите на деца с психични проблеми. 
Въпреки допълнителното психическо и физическо натоварване работещите с деца с психични 
отклонения отново биха избрали сестринската професия.  

 
Ключови думи: деца с психични отклонения, психо-социална помощ, специалисти по 

здравни грижи, училищни здравни кабинети. 
  

 Summary. Mental disorders in childhood can be very difficult to diagnose. They lead to 
serious complications if they are not treated in time. Usually, parents are the first to notice the changes 
in child behavior and the first alarming symptoms of a mental disorder. Concerns about the stigma 
associated with these diseases, the use of medications and the difficulties of treatment itself cause 
many parents to seek help very late. Objective: To investigate the attitudes of healthcare professionals 
from school health offices working with children with mental disorders. Opinions of healthcare 
professionals from school health offices on the implementation of modern health care and support to 
10-14-year aged children with mental disorders were studied. Materials and methods: Documentary, 
inquiry, sociological and statistical methods were used. The results were processed with the SSR v. 
20.0. for Windows. The survey, carried out in March 2019, included 100 healthcare professionals 
working in 25 and 46 school health offices in the district of Shumen and district of Varna, 
respectively, distributed equally (50 healthcare professionals for each of the districts). Results and 
discussion: Respondents’ opinions on the introduction of nursing activities and the implementation of 
new trends in providing health care, support and psychosocial assistance to children with mental 
disorders were studied. Approximately two thirds of all respondents - 87% in the district of Shumen 
and 79% in the district of Varna, responded positively. A small part – 13% in the district of Shumen 
and 21% in the district of Varna, were unable to assess whether the implementation of psychosocial 
assistance to children with mental disorders will contribute to improving the quality of health care. 
Conclusions: Healthcare professionals working in school health offices in the districts of Shumen and 
Varna are prepared to provide assistance and counseling to children with mental disorders. However, 
they still meet the mistrust of the parents of children with mental problems. Despite the additional 
mental and physical burden, health care providers working with children with mental disorders would 
once again choose the nursing profession. 
 
 Key words: children, mental disorders, psychosocial assistance, healthcare professionals, 
school health offices 
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 Резюме. Когато говорим за фактори, те до голяма степен зависят от изградения стил на 
живот. Навиците могат да окажат силно влияние върху цялостното здраве и благополучие, 
включително плодовитостта. Един от факторите, с тенденция за нарастване в процентното си 
съотношение, е отлагането на възрастта за раждане. Той играе ключова роля по отношение на 
репродуктивното здраве и може да се отрази отрицателно на плодовитостта. Възрастта на 
жената е фактор, който влияе върху фертилитета. Стремежът към образование и кариерно 
развитие при много двойки води до отлагане на момента, в който се създава потомство. 
Пиковете на плодовитост намаляват с времето както при мъжете, така и при жените. 
Следователно репродуктивната времева линия може да бъде един аспект, който трябва да се 
има предвид при определяне на идеалното време за създаване на семейство. Цел: Да се проучи 
влиянието на различни фактори върху стила на живот на младите хора, които са определящи 
при вземане на решение за раждане на дете. Материали и методи: Проведено е анонимно 
анкетно проучване сред 40 бременни жени, настанени в отделение “Патологична бременност“ 
към МБАЛ - гр. Шумен. Резултати и обсъждане: На въпроса „Коя е оптималната възраст за 
раждане на първо дете?“ 20% от анкетираните са посочили възрастта между 31-34 години. 
Половината от анкетираните смятат, че подходящата възраст е 20-25 години (50%), а 
приблизително 1/3 са на мнение, че подходящата възраст е между 26-30 години (30%). На 
въпроса „Кои фактори оказват влияние върху планирането на бременност“ мнозинството са 
отговорили „взаимоотношенията между партньорите“ (37%), следвани от фактора „финансова 
обезпеченост“ (23%), на трета позиция (20% от анкетираните) е изграждането на добра кариера. 
Заключение: Основният извод, който може да се направи е, че голяма част от анкетираните 
отдават приоритет на образователните и кариерни постижения, влиянието на безработицата и 
различната степен на несигурност, на променящия се характер на интимността и партньорските 
отношения. Не по-малко важно за анкетираните са финансовата стабилност и изграждането на 
личностна независимост - фактори, явяващи се като причини за отлагане на раждането във 
времето. 
 
 Ключови думи: фактори, отлагане на раждането, кариера, финансова стабилност 
 
 Abstract. When we talk about factors in general, they are largely dependent on the built 
lifestyle. The habits can have a strong impact on overall health and well-being, including fertility. One 
of the factors with a tendency to increase in the percentage is the postponement of the birth age. It 
plays a key role in determining reproductive health and can negatively affect fertility. Age of the 
woman is a factor that affects fertility. Because of the pursuit of education, many couples choose to 
delay delivery. Fertility peaks then decrease over time in both men and women, so the reproductive 
timeline may be one aspect to be considered when setting the ideal time for family formation. 
Purpose: The purpose of this review is to demonstrate the potential effects of postponement due to 
certain causes on the reproductive health of women. The review focuses mainly on the modified 
lifestyle, including family retirement age, psychological stress, medication, exposure to the 
environment and the profession. Materials and methods: An anonymous questionnaire was 
conducted of 40 pregnant women living in the Department of Pathological Pregnancy at MHAT 
Shumen. Results and Discussion: To the question "What is the optimal age for the birth of a first 
child?" 20% of respondents indicated age between 31-34. Half of the respondents consider (50%) that 
the appropriate age is 20-25 years, and (30%) are of the opinion that the age between 26-30 years is 
appropriate. To the question "Which factors influence the planning of pregnancy", the "partners 



relations" (37%) correspond to the highest percentage, then the questionnaire is the financial security 
(23%), the third position with 20% of respondents is building a good career. Conclusion: The main 
conclusion that can be drawn is that a large percentage of respondents attribute the prestige of 
educational achievements, the impact of unemployment and various forms of insecurity, the changing 
nature of intimacy and partnership. No less important for the respondents are financial stability and the 
building of personal independence - all factors that appear to be reasons for postponement of birth in 
time. 
 
 Key words: factors, postponement, career, financial stability 
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TO VACCINE PROPHYLAXIS OF CERVICAL CANCER 
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Medical University "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov" – Varna,  

Shumen Affiliate  
 

 Резюме. Висока е здравната, социалната и икономическата цена, която обществото в 
страната заплаща поради тежестта и интензивното разпространение на рак на маточната шийка 
(РМШ). Налице е уникална възможност за първична профилактика, осъществявана чрез високо 
ефективни и добре поносими НРV ваксини, което е основание за въвеждане на имунизацията 
като основен елемент на съвременните програми за контрол и превенция на заболяването. Цел: 
Да се проучи мнението на родители на момичета на 11-13 годишна възраст относно 
ваксинопрофилактиката на рак на маточната шийка. Материали и методи: Обхванати са 120 
родители на 11-13 годишни момичета от основни и средни училища в гр. Шумен - СУ „Сава 
Доброплодни“ , ОУ „Д-р Петър Берон“ , ППМГ „Нанчо Попович“ и ОУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. 
Нови пазар. Проучването е извършено през периода - септември 2018 г. - януари 2019 г. 
Резултати и обсъждане: Проведен бе експеримент, при който родителите на 11-13 годишни 
момичета бяха разделени в две групи. На едната част от родителите бе предоставен Наръчник 
на родителя относно ваксинирането срещу човешки папилома вирус с цел обучение. Прави 
впечатление, че малка част от необучените респонденти не са наясно с причините за 
възникване на рак на маточната шийка (11,7%). Значителна част от респондентите от тази група 
са посочили персистираща инфекция с HPV вирус (66%), останалите са посочили полов акт 
(23%). Основната причина, поради която родителите не ваксинират девойките с HPV ваксина, е 
липсата на познания, което провокира чувство на страх. Ясно е, че има място за повече 
образование и консултиране от страна на медицински специалист в лицето на квалифицирана 
акушерка, за да се подобри профилактиката чрез приемането на серията от ваксини. 

 
 Ключови думи: ваксинопрофилактика, родители, рак на маточната шийка, 
информираност, акушерки, консултиране 

 
 Abstract. The health, social and economic price that the society in the country pays is high 
due to the severity and the increased incidence of cervical cancer (CC). There is a unique opportunity 
for primary prophylaxis, performed through highly effective and well-tolerated HPV vaccines, which 
serves as a basis for the implementation of immunizations as a key element of contemporary disease 
control and prevention programs. Objective: To study the awareness of 11-13 years of age girls’ 
parents about cervical cancer prophylaxis. Materials and methods: A total of 120 parents of 11-13 
years of age girls from primary and secondary schools from Shumen took part in the study- ‘Sava 
Dobroplodni’ Secondary School, ‘Dr. Petar Beron’ Primary School, ‘Nancho Popovich’ PMSSS-



Shumen and ‘N. Y. Vaptsarov’ Primary School- Novi Pazar. The study was conducted in the period 
September 2018- January 2019. Results and discussion: An experiment was performed, in which the 
parents of 11-13 years of age girls were divided into two groups. The parents from the first group were 
provided with a Parent’s Handbook on the vaccination against human papillomavirus, for training 
purposes. It is noteworthy to mention that a small proportion of the respondents are not aware of what 
causes cervical cancer (11,7%). A great deal of the respondents from that group pointed out persistent 
HPV infection (66%), while the rest identified sexual intercourse (23%). The main reason parents 
choose not to vaccinate their children against HPV is the lack of knowledge, which provokes a feeling 
of fear. Obviously, there is much space for education and counseling by a medical specialist in the 
face of a qualified midwife in order to improve prophylaxis through the adoption of the series of 
vaccines.  

 
 Key words: prophylaxis, parents, cervical cancer, awareness, midwifes, counseling 
 
 
НАСИЛИЕ НАД МЕДИЦИ. 
ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ВЕРБАЛНОТО НАСИЛИЕ 
(ОБИДА, КЛЕВЕТА, ЗАПЛАХА И ПРИНУДА) - Част II 
 
М. Петрова 

VIOLENCE OVER MEDICAL PROFESSIONALS. 
LEGAL ASPECTS OF VERBAL ABUSE  

(INSULT, DEFAMATION, THREAT AND COMPULSION) - PART II 
 

M. Petrova 
 

 Резюме. Професионалистите по здравни грижи често биват жертви на подобно 
престъпно поведение, като обида, клевета, заплаха, но рядко търсят правата си. Вероятна 
причина за това е недоброто познаване на правото на добро име, като и възможностите да 
потърсят отговорност от лицата, които си позволяват да упражнят вербално насилие. Цел: Да 
се представят основните определения и възможности за защита при упражнено вербално 
насилие срещу медици, залегнали в нормативната база. Изводи: Практиката показва, че 
професионалистите по здравни грижи често са обект на насилие. Един от системно 
наблюдаваните проблеми е невъзможността на медицинските специалисти да потърсят правна 
закрила, на накърнените им права, поради недостатъчната им подготовка по темата, както и 
поради липсата на подкрепа от работодателите им и от обществото. Познаването на формите на 
насилие и създаването на правила за реакция при сблъсък с такова ще са от полза на 
професионалистите по здравни грижи, като ще способстват за търсене на отговорност, респ. 
получаване на съответните наказания на насилниците. 
 
 Ключови думи: професионалисти по здравни грижи, вербална агресия, възможности 
за защита 

 
 Summary. Healthcare professionals are frequently victims of abusive behavior, such as insult, 
defamation, threat, but rarely seek their rights. A probable reason for this is the poor knowledge of the 
right to reputation, as well as the possibilities to seek responsibility from those who allow themselves 
to practice verbal abuse. Objective: To present the main definitions and opportunities of healthcare 
professionals to protect against verbal abuse, as set in the normative base. Conclusions: Practice 
shows that healthcare professionals are frequently subjected to violence. One of the systematically 
observed problems is the inability of the healthcare professionals to seek legal protection of their 
violated rights, due to their insufficient preparation on the issue and the lack of support from their 
employers and the society. Knowing the forms of violence and setting up rules to respond them will 
benefit healthcare professionals by contributing to the search of responsibility, i.e. receiving the 
appropriate penalties for the abusers. 
 
 Key words: healthcare professionals, verbal aggression, opportunities for protection 
 
 


