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 Резюме. Човешките ресурси и необходимостта за инвестиции в тях са във фокуса на 
съвременните здравни политики в глобален аспект. Проблемите, които възникват в здравния 
сектор са застаряването на работната сила и задълбочаващата се липса на равновесие 
между все по-голямото търсене и намаляващото предлагане на работен потенциал. Едно от 
възможните решения на този проблем е свързано с инвестиции в сестринството. Целта на 
настоящото съобщение е да представят проучени официални международни и европейски 
документи, посочващи необходимостта от инвестиции в сестринската работна сила. 
Материал и методи: Използвани са доклади и публикации на Световната здравна 
организация – СЗО (WHO), Организацията на обединените нации (ООН), Световната банка 
(WB), Международната организация на труда (ILO), Международния сестрински съвет (ICN), 
Европейската федерация на сестринските асоциации (EFN). Обзорът се базира на 
документален метод, чрез който се прави преглед на актуални международни и европейски 
препоръки за развитие на човешките ресурси в здравеопазването и необходимостта от 
инвестиции в сестринството. Резултати: На сестринската професия се поглежда като на 
професия, имаща потенциала да реорганизира и подобри оказването на здравни грижи. За да 
се осъществи позитивната промяна обаче са необходими инвестиции в качествено 
образование, продължаващо обучение, кариерно развитие и съответстващо на 
квалификацията възнаграждение. 
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 Summary. Human resources and the need to invest in them are the focus of modern health 
policies globally. The problems that arise in the health sector are the aging of workforce and the 
widespread lack of balance between the increasing demands and declining labor supply. One possible 
solution to this problem is related to investments in nursing. The aim of this report is to present 
official international and European documents explaining the need for investments in nursing 
workforce. Material and methods: Reports and publications of the World Health Organization 
(WHO), the United Nations (UN), the World Bank (WB), the International Labor Organization (ILO), 
the International Council of Nurses (ICN), and the European Federation of the Nurses Associations 
(EFN) were used. The review is based on a documentary method that reviews current international 
and European recommendations for the development of human resources in health care and the need 
for investments in nursing. Results: The nursing profession is seen as a profession with a potential to 
reorganize and improve healthcare delivery. However, investments in quality education, continuing 
education, career development and qualification-based remuneration are needed to make a positive 
change. 
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 Резюме. Домашните грижи обхващат целия живот на пациента. Домът е мястото, 
където човек живее пълноценно и повечето пациенти, нуждаещи се от палиативни грижи, 
предпочитат тези грижи да се осъществяват в дома им и там да дочакат края на живота 
си. Грижите в дома са по-евтини от тези в институциите. При домашните грижи основно 
семейството осъществява контрола над средата, а пациентът запазва своя стил на живот, 
доколкото това е възможно. Целта на настоящето проучване е да установи какви са 
нагласите на професионалистите по здравни грижи (ПЗГ) за оказване на професионални 
грижи в домашни условия с помощта на екип за палиативни грижи. Материали и методи: 
Обект на изследването са близки на тежко болни пациенти и ПЗГ, които се грижат за тях. С 
помощта на пряка индивидуална анкета са проучени нагласите на ПЗГ за оказване на 
палиативни грижи по домовете. Използвани са статистически методи за обработка и анализ 
на резултатите. Резултати и обсъждане: Данните от проучването сочат, че всеки трети 
се е грижил за свой тежко болен близък в домашни условия, в повечето случаи без участието 
на медицинско лице. Предпочитанията на близките са тези грижи да бъдат извършвани от 
ПЗГ и екип за палиативни грижи. От своя страна ПЗГ имат желание да оказват 
професионални грижи по домовете с помощта на екип за палиативни грижи. Те считат, че 
общуването с близките на болните им помага в работата и когато семейството взема 
участие в грижите, то болните се чувстват много по-добре.  
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 Summary. Home care spans the entire life of the patient. The home is the place where a 
person lives to the fullest and most patients in need of palliative care prefer to receive home care and 
wait there for the end of their lives. Home care is less expensive than that received in healthcare 
institutions. In home care, the family is primarily in control of the environment and the patient 
maintains his/her lifestyle as far as possible. The aim of this study was to determine the attitudes of 
healthcare professionals (HCPs) to provide professional home care with the help of a palliative care 
team. Materials and methods: Subjects of the study were relatives of seriously ill patients and HCPs 
who were providing care for them. A direct individual survey was used to study the attitudes of HCPs 
to palliative home care. Statistical methods were used to process and analyze the results. Results and 
discussion: Data from the study showed that every third person has cared for a severely ill relative at 
home, in most cases without the involvement of a healthcare provider. The relatives’ preferences 
included the provision of care by the HCPs and a palliative care team. On their part, HCPs were 
ready to provide professional home care with the help of a palliative care team. They believe that 
communicating with patients’ relatives helps them in their work and the patients feel much better 
when the family is involved in providing care. 
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 Резюме. Световният опит показва важността на профилактичните програми за 
ранно откриване на зрителни нарушения в детската възраст. Зрителният скрининг е от 
съществено значение за правилното развитие на детската зрителна система, възможността 
за навременна корекция и лечение на зрителните проблеми. Професията на медицинската 
сестра има своето развитие и нова философия, съвременен аспект на които е участието в 
профилактични дейности с цел повишаване приноса за здравето и качеството на живот на 
детето, семейството и общността. Целта на статията е да се проучат и анализират 
нагласите на медицинските сестри, предоставящи офталмологична грижа, за участие в 
мултидисциплинарен екип (МДЕ) за извършване на дейности за профилактика на детско очно 
здраве в град Варна. Материал и методи: Използвани са български и чуждестранни 
литературни източници. Приложени са документален, социологически и статистически 
методи. Проведено е емпирично социологическо проучване с прилагане на пряка, индивидуална, 
анонимна анкета в периода януари – февруари 2019 г. Анкетирани са 56 медицински сестри, 
полагащи здравна грижа за пациенти с очни проблеми в лечебни заведения за болнична и 
извънболнична помощ в град Варна. Резултати: Според мнението на 48,2% от 
респондентите профилактиката на детското очно здраве трябва да се извършва от различни 
медицински специалисти, обединени в мултидисциплинарен екип. Повече от половината от 
анкетираните (64,3%) имат желание за участие в МДЕ. Като бариери за участие в 
профилактични дейности медицинските сестри посочват недостиг на време, поради работа 
на две и повече работни места, дефицит на знания и умения за профилактика, липса на 
възможности и мотивация. Изводи: В проучените български литературни източници за 
проведени програми за профилактика на детско очно здраве има единични данни за участие на 
медицинска сестра в екипните дейности. Медицинските сестри, предоставящи 
офталмологична грижа в гр. Варна, имат положителна нагласа за участие в 
мултидисциплинарен екип за профилактика на детското очно здраве. Заключение. Мнението 
на респондентите за необходимостта от мултидисциплинарна екипна грижа и участието им 
в екипа отговаря на тенденциите в модерното сестринство за промоция, превенция и 
профилактика на здравето. 
 
 Ключови думи: мултидисциплинарна екипна грижа, медицинска сестра, 
профилактика, детско очно здраве 
 
 Abstract. World experience has shown the importance of preventive programs for early 
detection of visual impairment in chaildhood. Visual screening is essential for the proper development 
of the children`s visual system, the ability to timely correct and treat visual problems. The nursing 
profession has its own development and new philosophy, a modern aspect of which is the participation 
in prevention activities aiming to increase the contribution to the health and quality of life to the child, 
family and community. The aim of this article is to study and analyze the attitudes of ophthalmic 
nurses to participate in a multidisciplinary team (MDE) for the implementation of pediatric eye health 
prevention activites in Varna. Metelial and methods: Bulgarian and foreign literature sources were 
used. Documentary, sociological and statistical methods were applied. An empirical sociological 
study was conducted using a direct, individual, anonymous survey in the period January - February 



2019. 56 nurses were interviewed for the care of patients with ophthalmic problems in healthcare 
facilities for hospital and outpatient care in Varna. Results: According to the opinions of 48.2% of the 
respondents, the prevention of pediatric eye health should be performed by different medical 
professionals, united in a multidisciplinary team. More then half of respondents (64,3%) were willing 
to participate in a multidisciplinary team. As barriers to participation in prevention activities, nurses 
indicated the lack of time due to their engagement in two or more workplaces, the lack of knowledge 
and skills on prophylaxis, and the lack of opportunities and motivation. Conclisions: In the studied 
Bulgarian literature sources for conducted programs on prevention of children`s eye health were few 
data on the participation of nurses in team activities. Nurses providing ophthalmic care in Varna have 
expressed positive attitudes to participate in a multidisciplinary team for the prevention of children`s 
eye health. The respondents` opinions about the need for multidisciplinary team care and their 
participation in the team is in line with the modern nursing trends for health promotion, prevention 
and prophylaxis.  
 
  Key words: multidisciplinary team care, prevention, children`s eye health 
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 Резюме. Цел: Да се проучи приложимостта на скала за оценка на болката от 
медицински сестри  при пациенти с онкологични заболявания. Материали и методи: 
Проучено е мнението на 180 медицински сестри и 20 лекари със специалност 
„Анестезиология”, работещи в комплексни онкологични центрове и клиники в Шумен, Варна и 
Русе. Основни използвани методи са: пряка анонимна анкета, документален и статистически 
методи. Резултати и обсъждане: Оценката на болката е от решаващо значение за 
овладяване на болката. Измерването на болката определя нейната интензивност на и дава 
възможност на медицинската сестра да определи ефикасността на интервенциите, насочени 
към намаляване на болката. Мнозинството от анкетираните медицински сестри са прилагали 
скала за оценка на болката при пациенти с онкологични заболявания. Приблизително 
половината от медицинските сестри са на мнение, че пациентите биха им съдействали при 
оценка на болката (47%). Половината от лекарите биха са доверили на професионалистите 
по здравни грижи за приложение на скалата за оценка на болката (50%). Прецизната оценка 
на болката е необходима, за да се определи най-ефикасният план на лечение за пациенти, 
които изпитват болка. 
 
 Ключови думи: болка, скала, оценка, медицински сестри, пациенти 
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 Abstract. Aim: To study the applicability of the pain assessment scale in patients with 
oncological diseases by nurses. Materials and methods: The opinion of 180 nurses and 20 doctors 
with specialization in Anesthesiology, working at complex oncological centers and clinics in Shumen, 
Varna and Ruse was examined. The basic methods include: direct anonymous questionnaire, 
documentary and statistical methods. Results and discussion: Pain assessment is of paramount 
significance in managing pain. Measuring pain determines its intensity and enables nurses to evaluate 
the effectiveness of the interventions aimed at relieving pain. The majority of the surveyed nurses have 



already applied a pain assessment scale in patients with oncological diseases. Almost half of the 
nurses stated that the patients would collaborate when assessing pain (47%).  Half of the doctors 
would trust healthcare professionals for the application of pain assessment scale (50%). Precise pain 
assessment is essential to decide on the most effective treatment plan for patients in pain. 
 
 Keywords: pain, scale, assessment, nurses, patients 
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 Резюме: Според Световната здравна организация хроничните заболявания се 
определят като ”всяко смущение или отклонение от нормата, което има една или повече от 
следните характеристики: трайни са – предизвикват инвалидност, следствие са от 
необратими патологични промени, изискват рехабилитационно третиране или според всички 
очаквания ще налагат продължителен надзор или грижи”. Нарастващите потребности от 
медицинска помощ при ограничените финансови ресурси през последното десетилетие 
поставя на преден план въпросите за пълноценното използване на медицинските сестри и 
рехабилитаторите за подобряване достъпността и качеството на медицинското 
обслужване Целта на настоящото проучване е да се установят квалификацията на 
медицинските сестри и рехабилитаторите относно здравните грижи при пациенти с 
хронични заболявания. Материали и методи: Проучването е проведено през 2018 г. и включва 
84 медицински сестри и рехабилитатори от болнични заведения. Медицинските сестри са с 
по-голям относителен дял – 53,60%, а рехабилитаторите са 46,40%. Резултати: Всяко 
хронично заболяване изисква да се определят потребностите от грижи в зависимост от 
неговите нужди и състояние. Всеки пациент има нужда от индивидуален подход, който се 
определя чрез оценка на потенциала на пациента и неговите потребности. Опитът, 
комуникативните знания и умения на медицинската сестра и рехабилитатора са от особено 
значение при провеждане на здравно обучение на пациентите. Заключение: добрата 
координация и комуникация между специалистите, влизащи в мултидисциплинарния екип като 
лекари, медицински сестри и рехабилитатори, позволява да се осигурят непрекъснати 
професионално наблюдение и грижи за недопускане настъпването на острата фаза на 
заболяването. 

 
 Ключови думи: физиотерапия, хронични заболявания, рехабилитация. 

 
 Abstract: Chronical diseases are long-term diseases that develop slowly over time, often 
progressing in severity, and can often be controlled, but rarely cured. The principal way of resolving 
these problems is surgical intervention. As is the case for any surgical intervention, the right mode of 
rehabilitation is of a great importance. The increased need of heath care and the limited financial 
resources in the last few years, have put in front the questions of full use of nurses and 
physiotherapists to improve the quality of health services. The aim of this study was to establish the 



qualification of the nurses and physiotherapists on the healthcare of patients with chronically 
diseases. Materials and methods: This study includes 84 nurses and physiotherapists. The number of 
nurses is dominating 53,60%, vs 46,40% of physiotherapists. Results: Every one chronicle disease 
requires of defining the need of care, according to its individuality. Every one patient needs of 
individual approach according to his needs. The nurses and physiotherapist’s experience, 
communications and skills are of a great importance for patient’s healthcare education. Conclusions: 
The management of healthcare includes doctors from different medical specialties, nurses and 
physiotherapists, that participate in this process. The good communication and coordination between 
them will improve permanent healthcare and rehabilitation in order to maintain good health and to 
achieve a comfort of life, which will avoid complications. 

 
 Keywords: Physiotherapy, chronical diseases, rehabilitation. 
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FOR EVALUATION OF CONTINUING EDUCATION OF MIDWIVES 

Zh. Pavlovska 
Department of Health Care, Veliko Tarnovo Affiliate 
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 Резюме. Присъединяването на България към Европейския съюз наложи промени в 
областта на образованието, свързани със синхронизирането на равнищата на знания и 
ключови компетентности. Промени настъпиха и в продължаващото обучение на 
медицинските специалисти. За кратко време Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи (БАПЗГ), която се явява регулаторен орган в тази област, разработи 
система за продължаващото обучение, отговаряща на всички изисквания, регламентирани от 
Европейската кредитна трансферна система. През последните години все повече 
професионални организации използват различни иновативни подходи за оценка на 
придобитите знания и умения, акцентиращи върху формирането и развитието на общи и 
специфични компетенции и водещи до положителна промяна в професионалната практика и 
поведение на акушерката. Цел на обзора е да се разгледат различни модели на иновативни 
подходи за оценка на дейностите от продължаващото обучение и приложението им на 
практика. Изводи: Традиционният модел, който се използа у нас за оценка на дейностите по 
продължаващо обучение отговаря на европейските изисквания. Той е лесно приложим и 
количествено измерим модел на ниво индивидуални резултати. Тенденцията в съвременното 
продължаващото обучение е въвеждане на модели за оценка, базирани на резултатни 
подходи. Прилагането на иновативни подходи ще позволи на  системата за продължаващо 
обучение да се развие, усъвършенства и да постигне своите цели.  
 
 Ключови думи: продължаващо обучение, акушерка, иновативни подходи, оценка  
 
 Summary. Bulgaria's accession to the European Union has necessitated changes in the field 
of education related to the synchronization of the levels of knowledge and key competences. Changes 
have also occurred in the continuing education of medical professionals. In short term and thanks to 
Bulgarian Association of Health Professionals in nursing /BAHPN/, which is the regulatory body in 
this field, a system of continuing education has been developed that meets all the requirements 
regulated by the European Credit Transfer System. In recent years, more and more professional 
organizations have been using various innovative approaches to assess the acquired knowledge and 
skills, focusing on the formation and development of general and specific competencies and leading to 



a positive change in the midwife's professional practice and behavior. The purpose of the review is 
different models of innovative approaches for assessing continuing education activities and their 
practical application to be analyzed. Deductions: The traditional model used in our country to 
evaluate continuing education activities meets European requirements. It is an easily applicable and 
quantifiable measured model at the level of individual results. The trend in modern continuing 
education is the introduction of assessing models based on result approaches. The application of 
innovative approaches will allow the continuing education system to develop and improve itself and to 
achieve its objectives. 
 
 Key words: continuing education, midwife, innovative approaches, assessment 
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DONORS’ SATISFACTION WITH HEALTH CARE 
IN THE PROCESS OF BLOOD DONATION 

M.Todorova 
Medical University “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov” - Varna, Shumen Affiliate 

 
 Резюме. Предоставянето на качествени здравни грижи е важно за привличането на 
донори и запазването им като редовни донори. Добрата професионална работа с 
кръводарителя трябва да е водеща в дейността на медицинската сестра като се спазват 
представителните стандарти и тези за качество на работата. Осигуряването на безопасна 
кръв е проблем с глобално измерение. Съществуващият недостиг на кръвни продукти обуславя 
стремежа за увеличаване броя на кръводаряванията. Целта на настоящото изследване е да 
се проучи и анализира удовлетвореността на донорите от дейността на медицинската 
сестра в процеса на кръводаряване. Материали и методи: Проучването е осъществено чрез 
изработен собствен инструментариум. Анкетната карта съдържа 20 въпроса, от които 18 
закрити и 2 открити. Проучването е насочено към донори в НЦТХ – София, РЦТХ – Варна, 
ОТХ – Шумен, ОТХ – Търговище, ОТХ – Добрич, ОТХ – Силистра. Обхванати са 
кръводарителите на  възраст от 18 до 65 години, които са подписали информирано съгласие. 
Анкетираните са донори, които даряват кръв в специализираните за това структури от 
Трансфузионната мрежа в София, Варна, Шумен, Търговище, Добрич и Силистра (n=229). 
 
Шумен Варна София Търговище Добрич Силистра 

107 47 29 18 15 13 

Проучването е направено в периода 03.02.2019 г. – 19.08.2019 г. 

 Получените данни са обработени чрез статистически пакет SPSS for Windows версия 
19.0.0. За изработване на графиките е използван Microsoft Office Excel 2010. Резултати и 
обсъждане: В проведеното проучване сред донорите установихме, че голяма част от 
анкетираните (79,04%) са останали удовлетворени от медицинското обслужване при 
кръводаряване. Висока е професионалната подготовка на медицинските сестри, свързани с 
процеса на кръводаряване (75,98%). С цел повишаване на качеството на здравните грижи 
усилено да се работи да се  подобри общуването с донорите (11,35%) и да се реализира 
продължаващо обучение на медицинските сестри (18,34%). 
 
 Ключови думи: донори, кръводаряване, здравни грижи, медицинска сестра 
 



 Abstract: Providing quality health care is essential for attracting donors and keeping them as 
regular. The good professional work with the donor must lead nurses in their practice while following 
representative standards and those for quality of work. The provision of safe blood is a problem with 
global dimensions. The existing shortage of blood products determines the desire to increase the 
number of blood donations. The aim of this study was to examine and analyze donors’ satisfaction 
with nursing care in the process of blood donation. Materials and methods: The study was conducted 
through a self-developed instrumentation. The questionnaire comprises 20 questions, a combination of 
18 close-ended and 2 open-ended questions.  The study encompasses donors at the NCTH – Sofia, 
RCTH – Varna, THD – Shumen, THD – Targovishte, THD – Dobrich, and THD – Silistra. The blood 
donors are in the age range between 18 and 65, and have given informed consent. The respondents 
are donors who give blood at the specialized  structures of the Blood Transfusion Network in Sofia, 
Varna, Shumen, Targovishte, Dobrich, and Silistra (n=229). 
 

Shumen Varna Sofia Targovishte Dobrich Silistra 

107 47 29 18 15 13 

The study was conducted in the period between 03.02.2019 – 19.08.2019 

 The data were processed through a statistical package SPSS for Windows, Version 19.0.0. 
Microsoft Office Excel 2010 was used to generate graphs. Results and discussion: The study among 
the donors revealed that a great deal of the surveyed (79,04%) were satisfied with nursing care in the 
process of blood donation. Nurses have high quality professional preparation regarding blood 
donation (75,98%). To enhance the quality of health care it is necessary to improve the 
communication with donors (11,35%) and to implement continuing education for nurses (18,34%). 
 
 Keywords: donors, blood donation, health care, nurse 
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ПРАВНА РАМКА НА СЪСЛОВНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, КАСАЕЩИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ. ОСНОВНИ ФУКЦИИ И РАЗЛИЧИЯ 
 
М. Петрова, 
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LEGAL FRAMEWORK OF PROFESSIONAL AND NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF HEALT CARE.  
MAIN FUNCTIONS AND DIFFERENCES 

M. Petrova, 
Lawyer in Medical Jurisprudence 

 
 Резюме. Повод за настоящото изложение дадоха множеството неясноти и въпроси, 
които бяха повдигнати от професионалистите по здравни грижи в хода на предприети 
действия по запазване правата на работещите в системата на здравеопазването. Дискусии, 
становища и коментари в социалните мрежи и извън тях ясно бележат непознаването на 
правната същност и различията между съсловна организация, синдикат и неправителствена 
организация в обществена или частна полза. Цел: Настоящото изложение има за цел да 
въведе професионалистите по здравни грижи в основните правни аспекти на проблема, да се 
даде дефиниция на различните видове организации (съсловна, синдикат и неправителствена), 
да се очертае правната им рамка и респективно да бъдат показани какви са техните 
правомощия и възможности в полза на съсловието, както и какви са основните им функции. 
Изводи: Познаването на правната рамка и различията между съсловна, неправителствена и 



синдикална организация дават възможност на работещите в здравеопазването 
професионалисти по здравни грижи да придобият яснота за регулацията и функциите на 
съответните организации. Само ако добре познават правомощията на съответните 
структури професионалистите по здравни грижи биха могли правилно да насочат и защитят 
претенциите си. 
  
 Ключови думи: съсловна организация, синдикат, неправителствена организация, 
регулация, права, професионалисти по здравни грижи 
 
 Summary. This paper makes an attempt to explain a number of ambiguities and questions 
raised by the healthcare professionals in the course of actions taken to guard the rights of the 
workforce in the healthcare system. Discussions, opinions and comments in social networks and 
beyond clearly indicate the lack of knowledge of the legal nature and the differences between a 
professional organization, a trade union and a non-governmental organization for public or private 
benefit. Aim: This paper aims at introducing the healthcare professionals into the main legal aspects 
of the above issues, to define the different types of organizations (professional, trade union and non-
governmental), to outline their legal framework and to show, respectively, what their powers and 
opportunities for the benefit of the profession, as well as main functions include. Conclusions: 
Knowledge of the legal framework and the differences between professional, non-governmental and 
trade union organizations allow the healthcare professionals to gain clarity on the regulation and 
functions of the organizations concerned. Healthcare professionals can appropriately target and 
defend their claims only when are well-acquainted with the powers of the relevant structures. 
 
 Keywords: professional organization, trade union, non-governmental organization, 
regulation, rights, healthcare professionals  

 


