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 Резюме. Разпространението на инфекциите в специализираните структури за 

интензивно лечение изисква задълбочени познания за честотата на нозокомиалните 

инфекции, източниците, причинителите и природата на инфекциите, както и 

резистентността сред причинителите. Съществено значение има идентифицирането 

на рисковите фактори увеличаващи вероятността от проява на инфекции, свързани с 

медицинското обслужване. Целта на настоящото проучване е да се установи риска от 

възникване на нозокомилни инфекции при пациенти на интензивно лечение. Материал и 

методи: Изследването е проведено сред 79 медицински сестри работещи в интензивни 

клиники и отделения в периода февруари-март 2020 година. Резултати: Над 

половината от анкетираните (53,16%) само отчасти спазват правилата за превенция 

на риска от инфекции при провеждане на интензивните грижи, 53,25% от тях 

получават информация за резултатите от взети микробиологични проби на работната 

среда. 64,56% не са участвали в следдипломно обучение по темата, а желание за 

обучение заявяват 66,67% от медицинските сестри. Заключение: Независимо от 

развитието на интензивната терапия, атрибутивната смъртност при 

нозокомиалните инфекции в клиниките и отделенията за интензивно лечение остава на 

високо ниво 
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 Summary. The spread of the infections in specialized intensive care units requires in-

depth knowledge of the frequency of nosocomial infections, the sources, causes and nature of 

infections, as well as resistance among the causes. It is essential to identify risk factors that 

increase the likelihood of healthcare associated infections. The aim of the present study is to 

determine the risk of nosocomial infections in intensive care patients. Material and methods: 

The study is conducted among 79 nurses working in intensive care clinics and wards in the 

period February-March 2020. Results. More than half of the respondents (53.16%) only 

partially follow the rules for prevention of the risk of infections during intensive care, 53.25% 

of them receive information about the results of microbiological samples taken at work. 64.56% 



did not participate in postgraduate training on the topic, and 66.67% of nurses expressed a 

desire to train. Conclusion: Despite the development of intensive care, attributive mortality 

from nosocomial infections in clinics and intensive care units remains high. 
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 Резюме. С термина хронична венозна недостатъчност е прието да се означават 

тежките декомпенсирани форми на хронична венозна болест, съпроводени с кожни 

и/или подкожни промени и варикозно променени повърхностни вени. Наличието на 

разширени вени или така наречената Варикозна болест (варикоза) е заболяване, което 

се проявява в неравномерно разширяване и змиевидно нагъване на подкожните вени на 

краката. Целта на настоящото проучване е да се установят затрудненията в 

диагностицирането на Хронична Венозна Недостатъчност (ХВН) и варикозната 

болест. Материали и методи: Анкетирани са 102-ма пациенти, от които 60,2% са 

жени и 39,2% - мъже. Средната им възраст е 47,3±15,1 г. Преобладаващата част от 

пациентите живеят в град (78,4%), а един от петима (21,6%) – в село. Над две трети 

(70,6%) са с разширени вени, а 29,4% имат ХВН. Резултати: Мъжете значително по-

рядко декларират затруднения в диагностицирането на заболяването. Сред градското 

население се среща значимо по-често заболяването разширени вени, докато ХВН е по-

характерна за селското население. Селското население съобщава по-често за 

усложнения, свързани с диагностициране на заболяването си. Пациентите с ХВН по-

често съобщават, че са срещнали затруднение с диагностицирането на заболяването 

си Заключение: Макар и широко разпространена ХВН се диагностицира по-трудно при 

липса на изявена варикозна болест. Очаквано, селското население по-често съобщава за 

затруднения при диагностициране на заболяването си, поради по-затруднения достъп 

до здравна помощ в селата Възможно е тази разлика да се дължи на различията в 

заболяванията на двете групи по местоживеене, тъй като при селското население ХВН 

е по-често срещана. 
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 Abstract: The chronical venous disease (CVD) is caused by the increased pressure into 

the superficial or/and the deep veins of the lower extremity. The heaviest and the 

decompensated forms of CVD with varicose veins and heavy skin changes are known as 

Chronical Venous Insufficiency (CVI). The varicose disease is a process of superficial veins 

dilatation of the lower extremities. The aim of this study was to establish the difficulties in 

diagnosis of chronically venous insufficiency and varicotic. Materials and methods: This study 

includes 102 patients with CVI and varicose veins, 60,2% women and 39,2% men with the 

average age 47,3±15,1 years, that underwent surgery, minimally invasive procedures or 

conservative therapy. 78,4% of them leave in urban district and 21,6% in the country. 70,6%, 

have varicose veins and 29,4% of them are with CVI. Results: Men are significantly less likely 

to report difficulties in diagnosing the disease. Among the urban population, varicose veins are 

significantly more common, while CVI is more common in the rural population. The rural 

population is more likely to report complications related to their illness diagnosis. Patients 

with CVI are more likely to report difficulty in diagnosing their disease. Conclusions: Although 

widespread, CVI is more difficult to diagnose in the absence of overt varicose disease. As 

expected, the rural population is more likely to report difficulties in diagnosing their disease 

due to the more difficult access to health care in rural areas. However, this difference may be 

due to differences in the diseases of the two groups of residence, as in rural areas. CVI is more 

often. 
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– ПОГЛЕД КЪМ НОВАТА РОЛЯ НА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТА  

ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

 

Л. Станчева1, И. Стамболова2, Ц. Евтимова3 

 

1,3 УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, България  
2 Катедра „Здравни грижи”, ФОЗ, МУ-София 

 

 Резюме: Управлението на човешките ресурси е основна управленска функция. Тя 

има интегрираща роля в съвременните организации в ерата на високотехнологичното 

здравеопазване. На фона на демографски, социално-икономически и технологични 

промени, и глобални предизвикателства, бързо и устойчиво се променя характерът на 

труда. Нараства ролята на екипната работа, дългосрочното обучение и постоянна 

квалификация, както и прилагането на модели за успешна мотивация в здравните 

организации. Решаваща роля за постигане на организационните цели в 

социалноотговорния контекст на управление на лечебните заведения играе фигурата 

на съвременния ръководител. Целта на настоящото проучване е да се анализира и 

представи механизма на изпълнение на мениджмънта на човешките ресурси при 

формирането на успешен медицински екип с цел подобряване ефективността на 



неговата работа в условия на пандемия. Материали и методи: Използвани са 

социологически и статистически методи. Проведено е анонимно анкетно проучване 

сред 120 медицински сестри от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ през 2020 г. Резултати и 

обсъждане: Ефективното управление изисква от мениджърите от една страна 

творчество, а от друга страна - устойчивост в процеса на набиране, обучение, 

мотивация и управление на възнагражденията на своите служители, съобразявайки се 

със специфичното предназначение на този ресурс, с ценността и уникалността на 

всеки един човек като елемент в организацията. Проучването предоставя емпирични 

доказателства за ключови аспекти при управлението на човешките ресурси в 

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – с акцент върху обучението и непрекъснатата 

квалификация, и конструиране на работещи мотивационни профили, предпоставки за 

ефективното управление в условията на пандемична криза. 
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 Abstract: Human resource management is a key management function. It has an 

integrated role in modern organizations in the era of high-tech healthcare. Against the 

background of demographic, socio-economic and technological changes and global 

opportunities for rapid and sustainable development, the nature of work is changing. The role 

of teamwork, long-term training and continuous qualification and the application of models for 

successful motivation in healthcare organizations is growing. Eliminating the role of achieving 

organizational goals in the socially responsible context of the management of medical 

introductions plays a figure of the modern leader. The purpose of this study is to present the 

mechanism of management implementation in the formation of a successful medical team in 

order to improve the efficiency of its work in the pandemic situation. Materials and methods: 

Sociological and statistical methods were used. An anonymous survey was conducted among 

120 nurses from the University Hospital “N. I. Pirogov" 2020. Results and discussion: 

Effective management requires managers on the one hand creativity and on the other hand 

sustainability in the process of recruiting, training, motivating and managing the remuneration 

of their employees, taking into account the specific purpose of this resource, the value and 

uniqueness of each one person as an element in the organization. The study provides empirical 

evidence for key aspects of human resource management at the University Hospital "N. I. 

Pirogov” - with an emphasis on training and continuous qualification, and construction of 

working motivational profiles, prerequisites for effective management in a pandemic crisis. 

 

 Key words: human resources, motivation, health care, health care specialists, human 

resources management, University Hospital „N. I. Pirogov“ 

 



ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛ  
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 Резюме. Неонатален респираторен дистрес синдром (НРДС) е 

животозастрашаващо състояние, което се среща при рискови новородени деца. 

Заболяването се характеризира с дихателна недостатъчност поради недостиг на 

сърфактант в белите дробове. Приложението му изисква навременна, адекватна и 

екипна високоспециализирана грижа. Внедряването на Протокол за интензивни грижи 

ще послужи за проучване на медицинските аспекти на НРДС и факторите на околната 

среда, оказващи вклияние върху развитието му. В него са определени и източниците на 

грешки, които могат да бъдат допуснати от екипа прилагащ сърфактант. Целта на 

изследването е да се  установи ефективността от внедряване на Протокол за 

интензивни неонатологични грижи в практиката на акушерката. Материал и 

методи: Експериментален метод: След проведено проучване се установи 

целесъобразността от въвеждане на специфична документация при осъществяване на 

високоспециализирани акушерски дейности. За първи път се проведе експеримент чрез 

внедряване на собствено разработен Протокол за Сърфактант терапия в работата 

на акушерките, в продължение на 1 месец. В експеримента участваха акушерки (n=14) 

и експерти (n=8), работещи в Интензивно неонатологично отделение (ИНО) към 

СБАГАЛ - гр. Варна. След експеримента се проведе анкетно проучване сред двете групи 

респонденти, участвали в провеждането му, за да се установи ефективността от 

внедряването на протокола. Изследането е проведено през м. юни-юли 2020 г. 

Използвани методи – документален, експериментален, анкетен, статистически, 

сравнителен и графичен анализ. Резултатите от изследването показват, че 

значителен дял експертите (75%) са посветили от 11 до 20 години от стажа си на 

интензивните неонатологични грижи. Голям е и делът на акушерките, работещи от 0 

до 3 години в ИНО (64,3%), което предполага, че изработването на специфична 

документация и внедряването ѝ в практиката би довело до подпомагане дейността на 

акушерката и внасяне на повече сигурност. 
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Summery: The neonatal respiratory distress syndrome (NRDS) is life threatening condition, 

which occurs in at-risk newborns. Тhe disease is characterised by respiratory failure due to a 

lack of surfactant in the lungs. Its application requires timely, adequate and highly specialised 



team care. The implementation of an Intensive Care Protocol will serve to study the medical 

aspects of neonatal respiratory distress syndrome and environmental factors influencing its 

development. Тhe protocol also identifies the origin of errors that may be made by the team 

applying surfactant. The purpose of the study is to establish the effectiveness of the 

implementation of a Protocol for intensive neonatаlogical care in the practice of midwives. 

Мaterial and methods: Experimental method: After a study was realised the expediency of 

introducing specific documentation in the implementation of highly specialised obstetric 

activities. For firsttime for a period of one month, an experiment was carried out by 

implementing of properly developed Protocol for surfactant therapy, used by the midwifes in 

the Intensive Neonatal Unit. In the experiment took part midwifes (n=14) and experts (n=8), 

both working in the Intensive Neonatal Unit in the Specialised Maternity Hospital Varna. A 

survey concerning the efficacy of the carried experiment was carried between two groups of 

respondents who have taken part in the experiment. Methods used - documentary, experimental, 

survey, statistical, comparative and graphical analysis. The results of the study show that a 

significant proportion of experts (75%) have dedicated 11 to 20 years of their experience to 

intensive neonatology care. The share of midwives working from 0 to 3 years in the Intensive 

Neonatal Unit is also large (64.3%), which suggests that the development of specific 

documentation and its implementation in practice would lead to supporting the activities of 

midwives and bringing more security. 
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ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНА ГРИЖА  

В ДОМА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

М. Добрева 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, 

Филиал Шумен 

 

 Резюме. В повечето развити европейски страни е налице добре организирана 

система за извънболнични здравни грижи, която на базата на интегрирани подходи в 

домашна среда позволява да се спести финансов и човешки ресурс. Цел: Настоящата 

разработка цели да постави акцент върху предложения модел на Център за 

интегрирани сестрински грижи в дома при пациенти с онкологични заболявания, като 

медицинската сестра поставя на водещо място грижата за онкологично болния и 

неговата независимост. Очаквани ползи: повишаване качеството на живот при 

пациентите; повишаване удовлетвореността на пациентите; намаляване на болничния 

престой; ефективност при вземане на решения от страна на пациентите; грижи, 

включващи различни специалисти. 

 

 Ключови думи: интегриран подход, здравна грижа, пациенти, онкологични 

заболявания 

 

 

INTEGRATED APPROACH TO PROVIDING HEALTH CARE  

IN THE HOME FOR PATIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASES 
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 Abstract. In most developed European countries there is a well-organized system of 

outpatient health care, which based on integrated approaches in the home environment allows 

to save financial and human resources. The aim: The present study aims to emphasize the 

proposed model of the Center for Integrated Nursing at Home for Patients with Cancer, with 

the nurse putting the care of the cancer patient and his independence in a leading position. 

Expected benefits: increased quality of life for patients; increasing patient satisfaction; 

reduction of hospital stay; efficiency in patients' decision-making; care involving different 

specialists. 

 

 Key words: integrated approach, health care, patients, oncological diseases 

 

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ РАБОТА 

СЪС СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА С ПСИХИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ 

Р. Жечева, С. Тончева 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна 

Филиал Шумен, Катедра „Здравни грижи“  

  

Резюме. Ролята на медицинската сестра е от решаващо значение за осигуряване на 

подкрепа за безопасна, компетентна, състрадателна и етична грижа на семействата 

с деца с психични отклонения. Семейството като социална структура е не само място, 

в което се концентрират чувства на обич, нежност, топлота и привързаност. В 

семейството се посрещат проблемите, независимо от трудностите на разрешаването 

им, подкрепено от компетентната помощ на медицинската сестра. Цел: Да се 

разработи Алгоритъм за поведение на медицинската сестра при работа със семейства 

на деца с психични отклонения, чрез който ще се персонализира предоставянето на 

качествени здравни грижи. Материали и методи: За провеждане на проучването са 

използвани социологически метод – пряка анонимна анкета, проведена през месеците 

март и април на 2019 г. и документален метод – проучване на медицинска 

документация. Данните са обработени статистически чрез SPSS 20.0. За изработване 

на графиките е използван Microsoft Office Excel 2010.В извадката са включени: 

• Медицински сестри, работещи в психиатрични болници и клиники за деца (общо 

n=100).  

• Медицински сестри, работещи в училищен здравен кабинет в Общините Шумен 

и Варна (общо  n=100).  

• Родители на деца с психични отклонения от 10 до 14 години (общо  n=100)  

Заключение: Всеки човек има психични нужди, независимо дали има диагноза за 

психично заболяване или не. Обучението в семейството за болестта на детето 

наистина е в основата на подкрепата и дългосрочните грижи. Тук е ключовата роля на 

медицинската сестра с нейните компетенции за предоставяне на помощ и подкрепа на 

родителите на деца с психични отклонения. Предложеният Алгоритъм за работа е 

иновативен подход за разрешаване на част от проблемите на семейства, в които се 

отглеждат деца с психични отклонения. 

 



 Ключови думи: алгоритъм, медицински сестри, деца с психични отклонения, 

семейство, обучение. 

 

 

ALGORITHM FOR THE NURSE'S BEHAVIOR WHEN WORKING WITH 

FAMILIES OF CHILDREN WITH MENTAL DISORDERS 

 

R. Zhecheva, S. Toncheva  

"Prof. Dr. Paraskev Stoyanov "Medical University - Varna  

Shumen Affiliate, Department of Health Care 

 

Summary. The role of the nurse is crucial in providing support for the safe, competent, 

compassionate and ethical care of families with children with mental disorders. The family as 

a social structure is not only a place where feelings of love, tenderness, warmth and affection 

are concentrated. Problems are met in the family, despite the difficulties of solving them, 

supported by the competent assistance of the nurse. Objective: To develop an algorithm for the 

nurse’s behavior when working with families of children with mental disorders, which will 

personalize the provision of quality health care. Materials and methods: In March and April 

2019, a sociological method - direct anonymous survey, and a documentary method -study of 

medical records, were used to conduct the study. The data were statistically processed using 

the SPSS 20.0. Microsoft Office Excel 2010 was used to create the charts. The sample included: 

• Nurses working in psychiatric hospitals and children's clinics (total n = 100).  

• Nurses working in school health offices in the Municipalities of Shumen and 

Varna (total n = 100).  

• Parents of 10-to-14 year-old children with mental disorders (total n = 100). 

 

Conclusion: Everyone has mental needs, whether they are diagnosed with a mental illness or 

not. Family education about the child's illness is really at the heart of support and long-term 

care. Here is the key role of the nurse with her competencies to provide assistance and support 

to parents of children with mental disorders. The proposed Algorithm for work is an innovative 

approach to solving some of the problems of families raising children with mental disorders.  

 

Key words: algorithm, nurses, children with mental disorders, family, education. 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ЗА НАУЧЕН ФОРУМ  

В МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ –  

СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ 

 

Х. Милчева, А. Андонова, К. Митева 

Тракийски университет – Стара Загора, България,  

Медицински факултет  

 

 Резюме. В началото на 2020 г. екип преподаватели от Катедра „Здравни грижи“ 

към Медицински факултет на Тракийски университет - Стара Загора разработи 

Проект за научен форум на тема: „Национална научно-практическа конференция с 

Кръгла маса  за студенти и професионалисти по здравни грижи под надслов 

„Медицинските сестри и акушерките - ключов ресурс в съвременното здравеопазване“. 



Водещата идея за разработване на Проекта за научен форум бе обявената от 

Световната здравна организация (СЗО) на 72-та Здравна асамблея в Женева (2019 г.) 

2020 година за Международна година на медицинската сестра и акушерката. В 

България и в цяла Европа през последните десетилетия в здравеопазните системи има 

остър недостиг на медицински сестри и акушерки. Научно-практическата конференция 

и Кръглата маса имат за цел да завишат вниманието на обществеността към тези 

важни професии. Целта на доклада е да се информират академичните среди и на 

другите медицински университети в страната и в чужбина за резултатите от 

Проекта и проведения научен форум и да се обменят добри практики. 

 

 Ключови думи: конференция, дискусии, социална значимост, дефицит на здравни 

професии 

 

 

PRESENTATION OF THE RESULTS OF THE PROJECT  

FOR A SCIENTIFIC FORUM AT FACULTY OF MEDICINE,  

TRAKIA UNIVERSITY, BULGARIA 

 

H. Milcheva, A. Andonova, K. Miteva 

Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria,  

Faculty of Medicine, 

 

 Abstract. At the beginning of 2020, a team of lecturers from the Department of Health 

Care at Faculty of Medicine, Stara Zagora developed a project for a scientific forum "National 

Scientific-practical Conference with a Round Table for students and health care professionals 

entitled "Nurses and midwives - a key resource in modern health care". The leading idea for 

the development of the Scientific Forum Project was announced by the World Health 

Organization (WHO) at the 72nd Health Assembly in Geneva (2019) 2020 for the International 

Year of Nurse and Midwife. In Bulgaria and throughout Europe in recent decades in the health 

care system there is an acute deficiency of nurses and midwives. The Scientific-practical 

Conference and the Round Table aim to raise public attention to these important professions. 

The purpose of the report is to inform the academics and other medical universities in the 

country and abroad about the results of the Project and the conducted scientific forum and to 

exchange good practices. 

 

 Key words: conference, discussions, social significance, health professions deficit 


