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Резюме: Застаряването на работната сила като цяло и работната сила в 
здравеопазването са теми, които са обект на активно обсъждане през последното 
десетилетие. Здравните политици са изправени пред предизвикателството да 
търсят и прилагат мерки, чрез които да се преодолява неравновесието между все по-
голямото търсене и намаляващото предлагане на работен потенциал в здравния 
сектор. Целта на настоящото проучване е да се установи състоянието на 
сестринската работна сила в България и нейното застаряване, за да се предложи 
прогнозен модел за проследяване на проблема в средносрочна перспектива. Материал 
и методи: Проучването е насочено към медицинските сестри, регистрирани в 
Националния електронен професионален регистър на Българска асоциация на 
професионалистите по здравни грижи. Чрез извадка от 22 481 медицински сестри 
беше изчислена тяхната средна възраст към декември 2017 г. На базата на данни от 
Националния статистически институт беше разработен прогнозен модел за 
осигуреността с медицински сестри на 100 000 души население към 2022 г. 
Резултати: Средната възраст на работещите у нас медицински сестри нараства с 2 
години – от 50 на 52 в периода 2014 -2017 г. и е с 9 години по-висока от тази на 
медицинските сестри в Европейския съюз. Осигуреността с медицински сестри на 100 
000 души от населението в България е два пъти по-ниска от средноевропейското 
равнище. Ако не се предприемат мерки за противодействие, тенденцията ще 
продължи своя негативен тренд и през 2022 г. страната ни ще изпитва дефицит от 
близо 22 000 медицински сестри. Заключение: Анализът на данните доказва, че броят 
на медицинските сестри в България непрекъснато намалява, функционирането на 
здравната ни система е изложено на сериозен риск, ако от работната сила излязат 
медицинските сестри в над трудоспособна възраст и тези, които в следващите 5 
години предстои да навършат пенсионна възраст. Необходими са конструктивни 
политически и управленски решения за преодоляване на проблема, за да не се допусне 
компрометиране на качеството на здравните грижи в нашата страна. 
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Introduction: Over the last decade the ageing workforce as a whole and the 

workforce in the healthcare are topics that were a subject of active debates. Health 
policymakers are faced with the challenge of seeking and implementing different and 
innovative measures to overcome the imbalance between increasing demand and decreasing 
supply of workforce. The aim of this study was to define the current situation with the nursing 
workforce in Bulgaria and its aging in order to propose a predictive model for observing the 
problem in the medium perspective. Materials and Methods: The survey was designated for 
completion by registered nurses, who are included in the National register of the Bulgarian 
association of health professionals in nursing. Based on a sample of 22,841 nurses, the 
average age until September 2017 was calculated. Based on data from the National Statistical 
Institute, a predictive model for the density of nurses per 100,000 population until 2022 was 
developed. Results: In the period 2014-2017, the average age of the working nurses in 
Bulgaria increased for two years from 50 to 52 and now it is nine years higher than the 
average age of the nurses in the European Union. The density of nurses per 100,000 
population in Bulgaria is two times lower than the average for Europe. If appropriate 
measures are not taken, the negative trend will continue and in 2022 our country will have a 
deficit of nearly 22,000 nurses. Conclusion: The analysis of the data showed that the number 
of nurses in Bulgaria decreased constantly. The Bulgarian healthcare system is exposed to a 
serious risk due to retirement of the older nurses and the amount of the nurses, who will 
approach retirement age in the next five years. Constructive policy and management solutions 
are needed to overcome the problem so as not to compromise the quality of nursing care in 
our country.  
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Резюме. Острите и хроничните бъбречни заболявания, ако не се лекуват, може 

да доведат до смърт за дни или седмици.  Всяка година броят на пациентите на 
диализа нараства с около 7%. В световен мащаб решаването на проблемите им 
представлява както медицинско, така и социално предизвикателство. Цел на 
настоящото изследване е да се проучи какво правят пациентите на хемодиализно 
лечение когато изпитват неутолима жажда и да се установи определят ли правилно 
количеството течности, които могат да приемат за един ден. Резултати: Този вид 
лечение оказва значителна промяна в тяхното ежедневие, тъй като хемодиализната 
процедура се провежда по график и изисква спазването на определен режим и диета. 
Спазването на правилата за живот с хронично бъбречно заболяване е предпоставка за 
нов живот, при който запазването на добро общо състояние е от съществено 
значение. 
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 Abstract. Acute and chronic kidney disease, if untreated, can result in death for days 
or weeks. Every year, the number of patients on dialysis increases by about 7%. Globally, 
solving their problems is both a medical and a social challenge. The purpose of this study is 
to investigate what hemodialysis patients are doing when they experience an insatiable thirst 
and to determine whether they are correctly measuring the amount of fluids they can take in a 
day. Results: This type of treatment makes a significant change in their daily lives, as the 
hemodialysis procedure is on schedule and requires compliance with a regimen and diet. 
Compliance with the rules of life with chronic kidney disease is a prerequisite for a new life 
where maintaining a good overall condition is essential.  
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Резюме. Учебната практика и преддипломният стаж са организационни форми на 
обучение, с изключително важна роля за цялостното професионално формиране на 
бъдещите медицински специалисти. Целта на настоящото изследване е да се 
установи влиянието на практическо обучение върху удовлетвореността на 
студентите от специалност „Медицинска сестра” към ФОЗ, МУ-София при 
формиране на професионално значими умения. Материал и методи: Проведено е 
анонимно анкетно проучване със 73-ма студенти, преминали учебна практика и 
преддипломен стаж в УМБАЛ „Св.Анна” АД - София през учебната 2017/2018 година. 
Резултати: Получените резултати доказват, че добрата организация на учебния 
процес, провеждан под ръковоството на преподавател и наставник – медицинска 
сестра, допринася за формиране на професионално значими качества и умения за 
самостоятелна работа на студентите. Организацията на труд и психоклиматът на 
работнатното място, създават предпоставка за формиране на професионална 
компетентност и мотивират студентите  за бъдеща реализация по специалността в 
болницата.  
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Abstract :  The educational practice and the pre-graduate experience are organizational 
forms of education that have an extremely important role for the overall professional 
formation of future medical specialists. The recent study aims to establish what  influence the 
practical education has on the satisfaction of the students of the ‘nursing’ specialty at the 
Faculty of Physical Education Medical University, through the formation of professionally 
significant skills. Material and methods:  It was conducted an anonymous questionnaire 
survey was with 73 students who had passed a training educational practice and the pre-
graduate experience at the University Hospital "St. Anna" AD-Sofia during the school year 
2017/2018. Results: The results obtained show that the good organization of the educational 
process conducted under the guidance of a teacher and mentor nurse contribute to the 
formation of professionally significant qualities and skills for independent work of the 
students. The organization of work and workplace psychoclimate create a prerequisite for the 



formation of professional competence and motivate the students for future realization in the 
specialty in the hospital. 
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 Резюме. В тази статия се разглеждат въпроси, свързани с изготвяне на 
алгоритъм за дейност на медицинската сестра като част от екипа лекар-медицинска 
сестра при провеждане на трансуретрална резекция на пациенти с тумори на пикочен 
мехур в операционен блок. Трансуретралната резекция е хирургичен метод, при който 
през пикочния канал се прониква в пикочния мехур и се изрязва туморна формация 
заедно с част от мехурната стена чрез специален апарат, наречен резектоскоп. 
Трансуретралната резекция е най-разпространеният и използван метод за лечение на 
началните стадии на рак на пикочния мехур при пациенти с онкологични заболявания. 
Създаването на алгоритъм за дейност на медицинската сестра в операционен блок е 
начин да се стандартизира и повиши качеството на грижите при тези пациенти. 
Цел: Да се проучи дейността на операционната медицинска сестра и да се изготви 
алгоритъм за работа при провеждане на трансуретрална резекция на тумори на 
пикочен мехур в операционен блок. Обект на изследването: пациенти, 
диагностицирани с начален стадий на тумори на пикочния мехур, които разрастват 
без да навлизат в дълбочина. Именно тези тумори са показани и подходящи за 
извършване на трансуретрална резекция. Методи: Използван е документален метод и 
метод на наблюдение. Анализ на резултатите: Дейността на медицинската сестра 
при провеждане на трансуретрална резекция в операционен блок е значима и 
отговорна. Една от основните цели на здравеопазването е стремеж към повишаване  
качеството на здравните услуги, предоставяни от специалистите по здравни грижи и 
чрез въвеждане на подобни алгоритми може да се гарантира това качество.  
 
 Ключови думи: алгоритъм, медицински сестри, трансуретрална резекция, 
тумори. 
 
Abstract: This article discusses issues related to the development of an algorithm for operating room 
nursing care as part of the physician-nurse team’s activities for conducting transurethral resection in 
patients with bladder tumors. Transurethral resection is a surgical method where the urinary bladder 
is accessed through the urethra and the tumor formation, together with a part of the bladder wall, is 
excised with a special device called “resectoscope”. Transurethral resection is the most common and 
widely used method for treating early stages of bladder cancer in patients with oncological diseases. 
The development of an algorithm for operating room nursing care is a way to standardize and 
enhance the quality of care for these patients. Aim: To investigate the activities of operating nurses 
and to develop an algorithm for operating room nursing care in the case of conducting transurethral 
resection of bladder tumors. Subject of the study: patients diagnosed with an early stage of bladder 
tumors that grow without penetrating in depth. It is exactly these tumors that are indicated 



and suitable for transurethral resection. Methods: A documentary method and a monitoring method 
were used.Analysis of results: The activities of operating nurses in the case of conducting 
transurethral resection are signifi cant and responsible. One of the main goals of healthcare is to 
increase the quality of healthcare provided by healthcare professionals, and by introducing such 
algorithms, this quality can be guaranteed. 
 
Key words: algorithm, nurses, transurethral resection, tumors 
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 Въведение 
 Работата на професионалистите по здравни грижи изисква отговорност, 
всеотдайност и висок професионализъм и човеколюбие. Обществото не винаги може 
да оцени обективно работата на медицинските сестри и акушерките, като поставя 
пред тях нереални, понякога невъзможни очаквания. Това от своя страна води да 
чувство на неудовлетвореност и демотивация у практикуващите. Недостигът на 
персонал, липсата на адекватни социални служби поставя медицинските сестри и 
акушерките в позиция „да са длъжни“ да извършват дейности, които са извън 
професионална им квалификация. Все по-често пациентите и техните близки 
изискват грижи, които са извън обхвата на здравните грижи и това тяхно поведение 
поражда спорове и конфликти. 
 Неглижирането и омаловажаването на професионалните качества на 
медицинските сестри и акушерките от една страна, и невъзможността да се 
удовлетворят нуждите на определени хора в обществото от друга, създаде 
множество порочни практики. Стигна се дотам във виртуалното пространство да 
съществуват платформи, които да предлагат „здравни грижи по домовете“ от 
неквалифицирани лица, което постави под риск здравето на нуждаещите се от 
подобни услуги и за пореден път демонстрира невъзможността за професионално 
развитие и самостоятелна реализация на професионалистите по здравни грижи. Така 
на общественото внимание бяха поставени въпросите – от кого, къде, при какви 
условия, и как се предоставят здравни грижи? 
 
 Цел 
 Целта на настоящата статия е да отговори именно на горепоставените 
въпроси: от кого, къде, при какви условия и как се предоставят здравните грижи, 
според действащата към момента в страната нормативна уредба.  
 
 


