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Резюме. Мозъчният инсулт, в т.ч. и исхемичния мозъчен инсулт (ИМИ) е водещо социално-
значимо заболяване в световен мащаб. Основен проблем при пациентите, преживели ИМИ е 
множествената патология и развитието на късни дегенеративни усложнения. Тези пациенти 
придобиват зависимост в различна степен, което налага грижите за тях да продължат и в 
домашни условия. Целта на настоящето проучване е да се анализира мнението на бъдещите 
медицински сестри за нуждите от здравни грижи при пациенти, преживели исхемичен 
мозъчен инсулт. Материал и методи: Използвани са социологически и статистически 
методи. Проведено е анонимно анкетно проучване сред 120 медицински сестри, четвърти курс 
от МУ-Плевен, МУ-Варна и Русенския университет "Ангел Кънчев". Статистическата 
обработка на данните е извършена със софтуерни пакети Microsoft Office Excel 2010 и SPSS 
v.24. Резултати: Всички анкетирани студенти са наясно със същността на понятието „план 
за сестрински грижи“ и смятат, че пациентите, преживели ИМИ, имат нужда от 
персонални грижи, базирани на индивидуален и стандартен план за грижи. Това спомага за 
постигането на приемственост, системност и адекватност при реализирането на 
различните дейности. 
 
 Ключови думи: стажант-медицинска сестра, мозъчен инсулт, план за сестрински 
грижи 
 

Abstract: Stroke is a socially significant disease worldwide. The major concern with post 
ischemic stroke patients is the multiple pathology and development of late neurodegenerative 
complications. The patients become dependent in various degrees on nursing care, which requires 
continuous commitment at home. The aim of the survey was to analyze the opinions and attitudes of 
nurse trainees about the patients’ need of healthcare after ischemic stroke. Material and methods: 
Sociological and statistical methods were used. An anonymous survey was carried out among 120 
nurse trainees at Medical University of Pleven, Medical University of Varna and "Angel Kanchev" 
University of Ruse. The data statistical processing was performed by using software packages 
Microsoft Office Excel 2010 and SPSS v.24. Results: All trainees in the survey were aware of the 
essence of the nursing care plan and assumed that post stroke patients require nursing care, based on 
both an individual and a standard care plan. 
 
 Key words: nurse trainee, stroke, nursing care plan 
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Резюме. Травматизмът и насилието засягат всички, независимо от възрастта, 

расата или икономическия статус. [1] Един човек умира от някаква травма на всеки 3 
минути в САЩ. [5] Повече от 28 милиона наранявания, достатъчно сериозни, за да изискват 
спешна медицинска помощ, се случват годишно (CDC, 2005). [2] Травматизмът също има 
тревожно икономическо въздействие. Целта на настоящото проучване е да се анализира 
разпространението на травматизма сред лица над 18-годишна възраст в най-големия спешен 
център в България. Методи и материали: Данните са събрани от болничната 
информационна система, с която разполага лечебното заведение, обработени са 
статистически и са анализирани. Резултати: На първо място по честота сред възрастните 
над 18-годишна възраст за периода 01.01.2013 г. - 15.10.2018 г. са последиците от травми, 
отравяния и други въздействия на външни причини, следвани от травмите на лакътя и 
предмишницата и травмите на коляното и подбедрицата. Заключение: С нарастване на 
възрастта сред лица над 18-години прогресивно нараства и вероятността от травматични 
увреждания. Можем да заключим, че се установява с над осем пъти по-висока честота на 
травматичните увреждания във възрастовата категория 61-70 години, в сравнение с 
възрастовата категория 18-20 години. 

 
Ключови думи: травматизъм, хоспитализация, честота, лица над 18-годишна 

възраст. 
 
Abstract: Trauma and violence may affect everyone, regardless of age, race, or economic 

status. [1] Every 3 minutes, one person dies from an injury in the United States. [5] More than 28 
million injuries, serious enough to require emergency medical care, occur annually (CDC, 2005). [2] 
Traumas also have an alarming economic impact. The aim of this study was to analyze the prevalence 
of trauma among adults in the largest emergency center in Bulgaria. Methods and materials The data 
were collected from the hospital information system, statistically processed and analyzed. Results: 
For the period 01/01/2013 - 10/15/2018, sequelae of injuries, poisoning and other external causes 
were most frequent among the adults over 18 years of age, followed by traumas of the elbow and 
forearm and of the knee and lower leg. Conclusion: With the increase of age among persons over 18 
years, there is a progressive increase in the likelihood of traumatic injuries. We can conclude that the 
incidence of traumatic injuries in the age category 61-70 years is more than eight times higher than in 
the age category 18-20 years. 

 
 Key words: trauma, injury, incidence, hospitalization, adults. 
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 Резюме: Епилепсията е известна и е описана още в дълбока древност. Епилепсията няма 
географски, социални и расови граници, тя засяга двата пола във всички възрасти. В света близо 10.5 
милиона деца под 15-годишна възраст страдат от епилепсия. Една от най-тежките 
последици на мозъчното увреждане е епилепсията, която обикновено е резултат от ранно 
увреждане на централната нервна система, но може да възникне във всяка възраст, ако има 
предразполагащи условия за това. Целта на изследването е да се проучи мотивацията и 
желанието на медицинските сестри да извършват здравни грижи при деца с епилепсия. 
Материал и методи: Проучването е проведено чрез пряка индивидуална анкета на 419 
медицински сестри. Резултати: Проучването установи, че по отношение желанието за 
работа с пациенти с епилепсия (деца) само 16,47% от тях посочват, че са мотивирани и имат 
желание да полагат грижи за такива деца. Медицинските сестри, които имат желание да 
бъдат обучени за семейни консултанти, са приблизително 1/3 от анкетираните.  
 
 Ключови думи: медицински сестри, здравни грижи, мотивация, деца с епилепсия 
 
 Summary: Epilepsy is known and described in ancient times. Epilepsy has no geographical, 
social and racial boundaries and affects both sexes at all ages. In the world, nearly 10.5 million 
children under the age of 15 suffer from epilepsy. One of the most severe consequences of brain 
damage is epilepsy. It is usually the result of an early damage to the central nervous system, but if 
there are pre-conditions for it, epilepsy can occur at any age. The aim of the study was to investigate 
the motivation and desire of nurses for working and delivering health care to children with epilepsy. 
Materials and methods: The study was conducted through a direct individual survey among 419 
nurses. Results: The study found that only 16.47% of those with a desire to work with epilepsy 
children said they were motivated and willing to care for such children. Nurses wishing to be trained 
for family consultants were approximately one-third 1/3 of the respondents. 
 
 Key words: nurses, nursing care, motivation, children with epilepsy 
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 Резюме. Глобалната инициатива “Зрение 2020 – право на зрение” на Световната 
здравна организация и Международната агенция за превенция на слепотата поставя акцент 
върху промоцията на детското очно здраве, ранния първи профилактичен преглед, скрининга 
на определени възрастови групи за откриване на зрителни нарушения, диагностицирането на 
причините за намалено зрение и провеждането на лечение при откриване на зрително 
отклонение. Базирайки се на особеностите в развитието на зрителната система в периода на 
ранното детство световната практика показва различни подходи за профилактика на 
детското очно здраве. Целта на обзорната статия е да се проучи и представи 
международният опит в профилактиката на детското очно здраве и участието на 
медицинските специалисти в профилактичните дейности. Материал и методи: Използвани 
са българска и чуждестранна научна литература, интернет източници, отразяващи 
световния и националния опит в профилактиката на детското очно здраве, национални 
нормативни документи, свързани с профилактичните дейности в страната. Приложен е 
документален метод. Изводи: Практиките в сферата на профилактиката на детското очно 
здраве в Европа и по света показват прилики в концептуален аспект и демонстрират разлики 
в клиничен аспект, прилагани методи на изследване, възраст на първия профилактичен 
преглед, срокове за проследяване, участващи специалисти в профилактиката, алгоритъм за 
насочване към специалист, финансиране, покритие (процент на обхванати деца от 
профилактичните дейности).  
 
 Ключови думи: профилактика, детско очно здраве, медицински специалисти, подходи 
 
 Summary: Leading accents in VISION 2020 The Right to Sight global initiative of the WHO 
and the International Agency for the Prevention of Blindness are children’s eye health promotion, 
early primary eye care, school screening for detection of visual impairment and subsequent treatment. 
Based on the different stages in the development of the ocular system in early childhood, worldwide 
practice has shown various approaches for the prevention of children`s eyes health. Aim: The main 
purpose of this review article was to analyze and present the international experience in the 
prevention of children’s eye health and the impact of medical professionals in it. Methods: We used 
Bulgarian and international scientific literature and internet sources that reflect national and global 
experience in the prevention of children’s eye health, as well as national regulatory documents on 
health prevention. A documentary method was applied. Conclusion: Prevention of children’s eye 
health in Europe and other parts of the world shows similarities in the conceptual aspect and 
differences in the clinical aspect, based on the adopted clinical methods, age for the first prophylactic 
ocular examination, follow up periods, algorithm for referring to medical specialists, financing, 
coverage (percentage of children covered by prevention activities). 
 
 Key words: prevention, children’s eye health, medical specialists, approach 
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 Резюме. Предменструалният синдром е сложен патологичен симптомоком-плекс, 
който възниква в предменструални дни и се проявява чрез нервнопсихически, вегетативно-
съдови и обменноендокринологични нарушения. Тези симптоми най-често възникват 2-10 дни 



преди менструацията и изчезват веднага след началото ѝ. Върху тежестта на симптомите, 
съпътстващи предменструалния синдром, оказват влияние редица поведенчески фактори 
като хранителен режим, физическа активност, тютюнопушене, алкохол и стрес. В доклада 
са представени резултати от проведено собствено проучване, което има за цел да се 
установят поведенческите фактори като предиктори за степента на проява на 
предменструалния синдром. Проучването е проведено чрез пряка анонимна анкета със 168 
жени на възраст между 15 и 45 години, с редовна менструация, избрани на случаен 
принцип.Резултатите при анкетираните показват увеличаване тежестта на симптомите, 
съпътстващи предменструалния синдром при водене на нездравословен начин на живот. 
 
 Ключови думи: предменструален синдром, менструация, жени, поведенчески фактори, 
нездравословен начин на живот 
 
 Summary. Premenstrual syndrome is a complex pathological symptom which occurs in the 
premenstrual days and is manifested by neuro-psychical, vegetative-vascular and 
obmennoendokrinologichni disorders. These symptoms most often occur 2-10 days before 
menstruation and disappear immediately after its beginning. On the severity of symptoms 
accompanying premenstrual syndrome affect a number of behavioral factors such as diet, physical 
activity, smoking, alcohol and stress. The article presents results conducted its own study that aims to 
identify behavioral factors as predictors of the rate of occurrence of premenstrual syndrome. The 
study was conducted by direct anonymous survey of 168 women aged between 15 and 45 years, with 
regular menstruation selected randomly. The results of respondents indicate increasing severity of 
symptoms accompanying premenstrual syndrome in keeping unhealthy lifestyle. 
 
 Key words: рremenstrual syndrome, menstruation, women, behavioral factors, unhealthy 
lifestyle 
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 Резюме.  Модерното здравеопазване изисква иновативно поведение при лечението на 
труднозарастващи рани и улкуси от страна на професионалистите по здравни грижи и 
лекарите-терапевти. Процесът е комплексен и продължителен. Участието на професиона-
листите по здравни грижи в него изисква придобиване на специфични качества и умения като 
отговорност, всеотдайност и висок професионализъм. Ролята на професионалистите по 
здравни грижи в терапевтичен и оздравителен план е водеща по отношение лечението на 
труднозарастващите рани. Целта на настоящото изложение е да опресни знанията на 
професионалистите по здравни грижи като систематизира основните понятия и представи 
съвременни методи при лечението на труднозарастващи рани, както и да послужи като 
начало към раневия мениджмънт.  
 
 Ключови думи: професионалисти по здравни грижи, терапевти, труднозарастващи 
рани, методи 
 
 Summary: Modern healthcare requires innovative behavior in the treatment of hard wounds 
by healthcare professionals. The process is complex and lengthy. The involvement of healthcare 
professionals in it requires the acquisition of specific qualities and skills- responsibility, dedication 



and high professionalism. The purpose of this exposition is to refresh the knowledge of health care 
professionals by systematizing the basic concepts and presenting modern methods in the treatment of 
hard-healing wounds and to serve as a starting point for wound management. 
 
 Key words. health care professionals,therapists, hard wounds, methods 
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 Резюме. Множествената склероза е хронично, възпалително, демиелинизиращо 
заболяване на централната нервна система с автоимунна патогенеза и продължителност, 
която зависи от клиничната форма и начина на протичане, строго индивидуални при всеки 
пациент. Пациентите с това заболяване се нуждаят от непрекъснато наблюдение и грижи. 
Цел: Да се опишат сестринските наблюдения и план за грижи  на пациент с мултиплена 
склероза на домашно лечение – клиничен случай от практиката. Материал и методи: 
Пациент от гр. София на домашно лечение в периода 2018-2019 г. Използвани са документален 
метод и метод на наблюдението. Резултати и обсъждане: Сестринските грижи за 
пациенти с множествена склероза трябва да се осъществяват от компетентна и 
наблюдателна медицинска сестра, за да се отчитат всички динамични промени, свързани със 
заболяването и да се предложат адекватни и ефективни грижи. Изводи: Сестринските 
грижи за пациенти с това заболяване трябва да включват и обучение на пациента, свързано 
със самонаблюдение и прилагане на назначената терапия.  
 
 Ключови думи: медицинска сестра, клиничен случай, множествена склероза пациент 

 
 Absract. Multiple sclerosis is a chronic, inflammatory demyelinating disease of the central 
nervous system with autoimmune pathogenesis and a duration that depends on the clinical form and 
the course of action is strictly individual in each patient. Purpose: Describe nursing and care plan for 
a patient with multiple sclerosis in home treatment - a clinical case. Material and methods: Patient of 
home treatment in the period 2018-2019 from Sofia. Documentary method and оbservation method 
used. Results and discussion: Nursing care for multiple sclerosis patients should be performed by a 
competent and observable nurse to take into account all the disease-related dynamic changes in order 
to offer adequate and effective care. Conclusions:  Nursing care for patients with this disease should 
also include patient education related to self-monitoring and administration of the assigned therapy. 
 
 Key words: nurse, clinical case, multiple sclerosis patient 
 

 


