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 Резюме. Промените в образованието на медицински сестри и акушерки поставя 

нови изисквания и възможности пред преподавателите по здравни грижи по отношение 

на научното им развитие. Докторските програми осигуряват не само възможност за 

повишаване на професионалната квалификация на преподавателските кадри, но и 

адекватно развитие на  здравните грижи. Целта на проучването е да се 

идентифицират областите на научен интерес сред медицинските сестри и 

акушерките в България. Материал и методи: Проучена е достъпна информация за 

защитените дисертационни трудове в регистъра на Националния център за 

информация и документация. Обхванати са 102 дисертации на медицински сестри и 

акушерки, успешно защитени през последните 20 години и е направен преглед на темите 

и анотациите. Резултати: При прегледа се оформиха девет области на научен 

интерес, които обхващат всички аспекти на здравните грижи. Най-голям е броят на 

проучванията, свързани със здравни грижи при възрастни лица със заболявания и 

профилактиката, което съответства на европейските препоръки за увеличаване на 

провежданите изследвания в клиничната практика. Управление на здравните грижи в 

извънболничната и болничната помощ също е сред предпочитаните теми. Здравни 

грижи при деца със заболявания се оформи като отделна област, а профилактиката 

на заболяванията в детската възраст, представлява особен интерес за медицинските 

сестри. Заключение: Една от съвременните тенденции в здравните грижи е 

предоставяне на грижи, основани на доказателства, което налага провеждането на 

научни изследвания в клиничната практика. Изучаването на областите на научен 

интерес е от полза за насърчаване и стимулиране на изследователската дейност в 

практиката и за разработване на приоритети за развитието ѝ на национално ниво. 
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 Summary. Changes in the education of nurses and midwives place new demands and 

opportunities on health care educators in terms of their scientific development. Doctoral 

programs provide not only an opportunity to improve the professional qualifications of 

educational staff, but also adequate development of health care. The aim of the study is to 

identify areas of scientific interest among nurses and midwives in Bulgaria. Material and 

methods: Available information on the defended dissertations in the register of the National 

Center for Information and Documentation has been studied. 102 dissertations of nurses and 

midwives were identified and a review of topics and annotations was made. Results: There 

were formed 9 (nine) areas of scientific interest, which cover all aspects of health care. The 

largest number of studies is related to health care for adults with diseases and prevention, 

which is in accordance with European recommendations for increasing research in practice. 

Management of health care in and out of hospitals is also among the preferred topics. 

Conclusion: Current trends in health care are for the practice of evidence-based care, which 

requires research in clinical practice. The study of areas of scientific interest is useful for 

encouraging and stimulating research in practice and in developing development priorities at 

the national level. 
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 Резюме: Важен способ за оптимална организация на здравните грижи и 

оптимизиране на дейностите на медицинската сестра при обгрижване на болните е 

прилагането на сестринския процес, основаващ се на задълбочени теоретични знания, 

които намират своето практическо приложение при осъществяването на 

професионални сестрински грижи. Целта на настоящото изследване е да разгледа и 

анализира възможността за прилагане на сестрински процес при пациенти с 

артериална хипертония. Материали и методи: Проучването е проведено в периода 

2018-2019 г. в областите: Враца, Монтана и Видин. Бяха интервюирани 150 медицински 

сестри, работещи в болници. Събраната информация обхваща квалификацията на 

медицинската сестра и възможностите за участие в превенцията на заболяванията. 

Резултати и обсъждане: Получените резултати показват нисък относителен дял на 

прилагащите сестринския процес в своята работа. Професионалната квалификация на 

медицинските сестри им позволява да правят самостоятелна оценка на 

потребностите на пациента от сестрински грижи на базата на която да разработват 

индивидуален план за прилагането им. Въпреки това 43,33% от анкетираните правят 

тази оценка съвместно с лекаря, същият процент съвместно с целия екип и само 7,33% 

правят оценката самостоятелно. Заключение: Променените социално-икономически 

условия и новите здравни потребности изискват промени и в организацията на 

сестринските грижи, в обхвата на сестринската практика, който да не се ограничава 

само до специфични задачи, функции и отговорности. Съвременните сестрински грижи 

могат да бъдат мощен фактор за оптимизиране на цялостния лечебен процес. 
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 Abstract. An important way to optimally organize health care and optimize the activities 

of the nurse in caring for patients is the application of the nursing process based on in-depth 

theoretical knowledge that finds its practical application in the implementation of professional 

nursing care. The purpose of the present study is to consider and analyze the possibility of 

applying a nursing process in patients with hypertension. Materials and methods: The study 

was conducted in the period 2018-2019 in the areas: Vratsa, Montana and Vidin. 150 nurses 

working in hospitals were interviewed. The collected information covers the qualification of the 

nurse and the opportunities for participation in the prevention of diseases. Results and 

disgussion: The obtained results show a low relative share of those who apply the nursing 

process in their work. The professional qualification of nurses allows them to make an 

independent assessment of the patient's needs for nursing care on the basis of which to develop 

an individual plan for their implementation. However, 43.33% of respondents make this 

assessment together with the doctor, the same percentage together with the whole team and 

only 7.33% make the assessment alone. Conclusion: The changed socio-economic conditions 

and the new health needs require changes in the organization of nursing care, in the scope of 

nursing practice, which should not be limited to specific tasks, functions and responsibilities. 

Modern nursing care can be a powerful factor in optimizing the overall healing process. 
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 Резюме. Онкологичните здравни грижи се развиват значително през последните 

десетилетия, тъй като ракът се превръща в една от водещите причини за смърт в 

световен мащаб. Онкологичните медицински сестри се грижат за хора, които са 

изложени на риск от развитие на злокачествени заболявания, диагностицирани, 

лекувани, нуждаещи се от поддържаща или палиативна грижа, преживели болестта и 

техните семейства. Целта на изследването е да се проучи нивото на удовлетвореност 



на студентите-медицински сестри от обучението по учебната дисциплина 

„Сестрински грижи при болни с онкологични заболявания“ и да се анализират 

препоръките им за оптимизиране на учебното съдържание. Проучени са и нагласите за 

професионална реализация в областта на онкологичните грижи. Материали и методи: 

За период от 3 години е проведено изследване на три курса от специалност 

„Медицинска сестра“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, съответно през 2019, 

2020 и 2021 г., когато всеки един от курсовете е преминал обучение по дисциплината 

„Сестринските грижи при болни с онкологични заболявания“.  Приложени са: 

социологически методи (документален и анкетен) и статистически метод 

(статистическа програма SPSS 19.0). Резултати: по препоръка на студентите е 

актуализирана в съдържателен план учебната програма по дисциплината и е 

разширено учебното съдържание с въвеждане в обучение на основните методи за борба 

с болката и ролята на медицинската сестра за управление на болката. Това повиши 

удовлетвореността на последните изследвани студенти от изучаване на 

задължителната учебна дисциплина. Въпреки това нагласите за професионална 

реализация в онкологични структури е ниска. Изводи: Онкологичните сестрински 

грижи са комплексно, интердисциплинарно направление, изискващо специфична 

подготовка и определени личностни качества. От осъщественото проучване на 

студентското мнение се установи положителна обратна връзка и висока 

удовлетвореност от обучението по учебната дисциплина.  
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 Abstract. Cancer health care has developed significantly in recent decades as cancer 

has become one of the leading causes of death worldwide. Cancer nurses care for people who 

are at risk of developing malignancies, diagnosed, treated, in need of maintenance or palliative 

care, survivors of the disease and their families. The aim of the study is to examine the level of 

satisfaction of nursing students with the study of the discipline "Nursing care for patients with 

cancer", as well as to seek their opinion on the curriculum in terms of content. The obtained 

results are used to optimize the teaching of the discipline. Materials and methods: For a period 

of 3 years a study was conducted on three courses in the specialty "Nurse" of the University of 

Ruse "Angel Kanchev", respectively in 2019, 2020 and 2021, when each of the courses has been 

trained in the discipline " Nursing care for patients with cancer. Applied are: sociological 

methods (documentary and survey) and statistical method (statistical program SPSS 19.0). 

Results: On the recommendation of the students, the curriculum of the course was updated in 

terms of content and the curriculum was expanded with the introduction of basic methods for 

combating pain and the role of the nurse in pain management. This increased the satisfaction 

of the last surveyed students with studying the compulsory subject. However, the attitudes for 

professional realization in oncological structures is low. Conclusions: Oncological nursing 

care is a complex, interdisciplinary field, requiring specific training and certain personal 



qualities. The conducted research of the student's opinion established positive feedback and 

high satisfaction with the study of the discipline. 
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 Резюме. Акушерският модел на грижи е доказано ефективен и устойчив, а 

създалата се криза в здравеопазването налага търсенето на ефективна стратегия за 

оптимизиране на грижите. Целта на настоящото изследване е да се проучат 

нагласите на жените и акушерките относно създаването на проект, който да 

разработи съвременно и ефективно обучение за бременните жени с 

новодиагностициран гестационен диабет (ГД), подчертавайки ролята на акушерките. 

Материали и методи: Проучването е проведено онлайн от 11 до 17 ноември 2021г., 

чрез анонимна и доброволна анкета, обхваща 171-а жени в затворена Facebook група за 

взаимопомощ на майки в страната и 22-ма здравни специалисти от различни населени 

места.Разработен е собствен инструментариум (анкетни карти) за двете групи 

респонденти, които  съдържат въпроси от затворен тип. Резултати и обсъждане: 

Анализирайки резултатите установяваме, че малкото запитани специалисти 

разпознават нуждата от изготвянето и разработването на обучителен проект. 

Позитивно и обнадеждаващо е изразеното желание за включване в самостоятелни 

практики и изграждане на доверителни връзки с пациентките. Анкетираните се 

обединяват около виждането, че полза от такива дейности има, но се наблюдава и 

колебание в половината от тях поради липсата на ресурси, което би могло да саботира 

процеса и успеха на такива инициативи. Изразено е желание и за допълнително 

заплащане и дейности, които могат да се споделят от екипи, както и необходимост 

от разрешаването на проблема с дифицита на кадри. Проведеното проучване доказва 

положителната нагласа на жените към въвеждането на индивидуални обучения, 

провеждани от обучени акушерки за жените с новооткрит гестационен диабет 

Изводи: Изграждането на адекватнтни и осъвременени протоколи за пренатална 

грижа, които са адаптирани към спецификата на акушерски модел на грижа, 

основаващ се на медицината, базирана на доказателства, е от изключителна важност. 

Необходимо да бъдат разпознати и приложени съвременни, ефективни и гъвкави 

методи, които осигуряват безопасни практики с оптимален здравен резултат и с 

икононическа съобразност.  

 

 Ключови думи: гестационен диабет; пренатално образование; акушерски 

грижи; бременност; акушерки 

 

 



NECESSITY FOR THE INTRODUCTION OF AN INDIVIDUAL PRENATAL 

EDUCATION PROJECT FOR PREGNANT WOMEN  

WITH GESTATION DIABETES, CONDUCTED BY MIDWIVES 

 

D. Lyutakova¹, S. Toncheva² 

¹Midwife, majoring in Health Care Management 

Faculty of Public Health 

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

² Shumen Affililiate of Medical University "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov "- Varna 

 

 Abstract. The midwifery model of care is proven to be effective and sustainable, and the 

current crisis in health care requires searching for an effective strategy to optimize maternity 

care. The aim of this study is to examine women’s and midwives’ attitudes towards inventing a 

project that develops contemporary and effective education for pregnant women who are newly 

diagnosed with gestational diabetes (GD), emphasizing the role of midwives in achieving cost-

effective and safe care organization. Materials and methods: A simple survey model with short 

questions was used as a method for researching respondents` knowledge and attitudes, using 

the Google Forms platform. Closed questions were asked. They track the current knowledge, 

attitudes and experiences of women diagnosed with gestational diabetes and midwives` 

viewpoints. The surveys, conducted online from 11th to 17th of November 2021 through an 

anonymous and voluntary survey, included 171 women in a closed Facebook group for peer 

support amongst women in Bulgaria and 22 local healthcare experts. Results and discussion: 

Analyzing the results, we find that the few interviewed specialists recognize the necessity to 

formulate and develop an educational  project. The midwives` expressed desire to be involved 

in independent practices and to build trusting relationships with patients is a positive and 

encouraging trait. Respondents agree that such activities are beneficial, but there is a marked 

hesitation shared by half of them, due to lack of resources, which could sabotage the process 

and the success of such initiatives. There is also an aspiration  for additional payment and 

activities that can be shared by teams, as well as anecessity for the problem with staff shortages 

to be solved. The study demonstrates women have a positive attitude towards the introduction 

of individual prenatal education, conducted by trained midwives and designed for women with 

newly diagnosed gestational diabetes Conclusions: The development of adequate and updated 

protocols for prenatal care, which are adapted to the specifics of the midwifery model of care, 

constructed on evidence-based medicine, is extremely important. It is necessary to recognize 

and apply contemporary, effective and flexible methods that provide safe practices with optimal 

health outcomes and economic sustainability.  
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 Резюме. Полагането на грижи за болния човек е толкова старо начинание, 

колкото е и самото човешко общество. Наличието на хронично заболяване може да се 

определи като  медицинско състояние, което продължава дълъг период от време, 

характеризира се с прогресиране на болестните промени в различна степен и изисква 

постоянни медицински грижи. Удовлетворяването на основните потребности на 

пациента на хемодиализа целят да го адаптират към ситуацията и да се запази 

качеството му на живот. Грижите, които медицинските сестри полагат за 

пациентите на хемодиализа, са насочени към поддържане на добро общо състояние в 

дългосрочен план. Цел на проучването е да се установи удовлетвореността им от 

полаганите грижи. Материали и методи: Обект на изследването са пациенти, 

провеждащи хемодиализно лечение в УМБАЛ „Канев” АД гр. Русе. В изследването 

участие взеха 87 пациенти (n=87), 38% жени и 62% мъже, на средна възраст 62,2 г. 

Приложена е анкетна карта с отворени и затворени въпроси, имащи връзка с темата 

на поставената цел. Попълва се анонимно и доброволно от участниците. Данните са 

анализирани и представени графично чрез MS Excel. Изводи: Постигнатото ниво на 

удовлетвореност е индикатор за успешно извършените дейности от страна на 

медицинските сестри. Получените резултати показват, че грижите се предоставят 

по необходимия специфичен начин, непрекъснато и винаги в полза на пациента. 
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 Abstract. Caring for a sick person is as old an endeavor as human society itself. The 

presence of a chronic disease can be defined as a medical condition that lasts for a long period 

of time, is characterized by the progression of disease changes to varying degrees and requires 

constant medical care. Satisfying the basic needs of the hemodialysis patient aims to adapt him 

to the situation and maintain his quality of life. The care that nurses provide for hemodialysis 

patients is aimed at maintaining good general condition in the long term. The purpose of the 

study is to determine their satisfaction with the care provided. Materials and methods: The 

object of the study are patients undergoing hemodialysis treatment at the Kaneff University 

Hospital, Rousse, Bulgaria. The study involved 87 patients (n = 87), 38% women and 62% men, 

with a meanage of 62.2 years. A questionnaire with open and closed questions related to the 

topic of the set goal is attached. To be filled in anonymously and voluntarilyby the participants. 

The data are analyzed and presented graphically using MS Excel. Conclusions: The achieved 

level of satisfaction is an indicator of the successful performance of activities by nurses. The 

results obtained show that care is provided in the necessary, specific way, continuously and 

always for the benefit of the patient. 

. 
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 Резюме. Сензомоторното развитие (СМР) на децата до седем годишна възраст 

е от изключително важно значение и основа на която се градят техните академични 

умения, социална адаптация и способността им да функционират пълноценно не само 

в ежедневието си, но и в живота като цяло. Неговото проследяване и оценка спомага 

за ранното установяване на рискови области и/или наличие на вече съществуващи 

дисфункции. Целта на настоящото проучване е да се направи оценка и анализ на 

сензомоторното развитие при децата в предучилищна възраст и въз основа на тях да 

се направят предложения за предприемане на превантивни мерки в детските учебни 

заведения за ограничаване на сензорно интегративна дисфункция (СИД) и нейните 

бъдещи усложнения, както и за прилагане на навременни терапевтични интервенции 

при нужда. Материали и методи: Проучването се осъществи с помощта на 

сензомоторен въпросник за скринингова оценка на деца в предучилищна възраст 

(SENSORIMOTOR HISTORY QUESTIONNAIRE FOR PRESCHOOLERS) на G. А. DeGangi 

& L. А. Balzer – Martin. Получените резултати са на базата на дадени от родителите 

отговори и са изчислени по точкова система за всяка от разглежданите области на 

СМР. Проучването се проведе в периода март – октомври 2021 г. Общият брой на 

децата, на които бе направена скринингова оценка на сензомоторното развитие е 126. 

Това са от детски учебни заведения в Софийска област (77% от разгледаните случаи) 

и други области на страната (23% от разгледаните случаи). Резултати обсъждане: 

При 75,2% от изследваните деца се наблюдава риск в една или повече области на 

сензомоторното развитие. Изводи: Полученият резултат би следвало да заинтригува 

в голяма степен родители, учители и редица специалисти по детското здраве, чиято 

намеса е от особена важност. Заключение: Проведеното проучване показва 

необходимостта от извършването на превантивни мерки в детските учебни заведения 

спрямо СИД като значим и често срещащ се проблем сред децата в предучилищна 

възраст. 
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 Abstract. The sensorimotor development of children up to seven years of age is 

extremely important and is basic for them to build on their academic skills, social adaptation 

and the ability to completely function not only in their daily activities but also in life in general. 

The monitoring and evaluation of sensorimotor development helps in the early ascertainment 



of risk areas and/or the presence of comprehensive dysfunction. The aim of the present study 

is to assess and analyze sensorimotor development in preschool children and based on them to 

make proposals for preventive measures in children's schools to reduce sensory processing 

disorder (SPD) and its future complications , as well as for the application of timely therapeutic 

interventions if necessary. Materials and methods: The study was conducted using a 

sensorimotor questionnaire for screening assessment of preschool children (SENSORIMOTOR 

HISTORY QUESTIONNAIRE FOR PRESCHOOLERS) by G. A. DeGangi & L. A. Balzer - 

Martin. The results obtained are based on the answers given by the parents and are calculated 

on a point system for each of the considered areas of construction and installation work. The 

study was conducted in the period March - October 2021. The total number of children who 

were screened for sensorimotor development is 126. These are from children's schools in Sofia 

region (77% of the cases examined) and other regions of the country (23% of the cases 

examined). Results and discussion: In 75.2% of the studied children there is a risk in one or 

more areas of sensorimotor development. Conclusions: The obtained result should be of great 

interest to parents, teachers and a number of children's health specialists, whose intervention 

is of particular importance. Conclusion: The study shows the need for preventive measures in 

children's schools against SPD as a significant and common problem among preschool 

children. 
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