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 Резюме. Целта на изследването е да се проучи организацията на здравните 

грижи при пациенти в периодa след извършена бъбречна трансплантация и да се 

определят възможностите за оптимизирането им. Материал и методи: Изследвани 

са общо 20 бъбречно трансплантирани пациенти, като към момента на проучването 

17 са наблюдавани от Клиниката по нефрология към УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна, 1 е 

наблюдаван от Клиниката по нефрология към УМБАЛ „Александровска болница“ гр. 

София, а 2-ма организират повторна бъбречна трансплантация след отхвърлен 

трансплант и провеждат хемодиализно лечение. Проведено е качествено изследване 

сред респондентите чрез полуструктурирани интервюта, през месец юли 2019 г. Цел: 

Фокусът на изследването се съсредоточава върху проучване оценката и вижданията 

на пациентите за подобряване и поддържане на добро здравословно състояние в 

периода след бъбречната трансплантация. Резултати: Актуалността на проблема бе 

потвърдена от факта, че значителна част от интервюираните определят качеството 

на посттрансплантационните грижи като ниско. Негативното им мнение поражда 

редица препоръки за оптимизиране на организацията на работа. Изводи: Оформеният 

от отговорите на респондентите модел на грижи предлага конкретни мерки за 

решаване на изведените по-горе проблеми в организацията на грижите в 

посттрансплантационния период.  
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Abstract. The aim of the study was to investigate the organization of post-transplant 

health care for patients after kidney transplantion and to determine the possibilities for its 

optimization. Material and methods: A total of 20 kidney transplanted patients were studied: 

17 were followed up in the Clinic of Nephrology at “St. Marina“ University Hospital – Varna, 

1 in the Clinic of Nephrology at Älexandrovska” University Hospital – Sofia, and 2 were re-

transplanted after rejection of the kidney transplant and subjected to hemodialysis treatment. 

A qualitative survey was conducted among the respondents through semi-structured interviews, 

in July 2019. The aim: The study focused on examining patients‘ assessments and views on 

improving and maintaining good health care in the post-transplant period. Results: The 

actuality of the problem was confirmed by the fact that a significant proportion of the 

respondents defined the quality of post-transplant care as low. Their negative opinions raise a 

number of recommendations for optimizing the organization of work. Conclusions: The model 

of health care formed by the answers of the respondents offers specific measures for solving the 

above problems in the organization of health care in the post-transplant period. 
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 Резюме. През последната година и половина човечеството  се изправи пред 

световна пандемия, която промени много човешки съдби, увеличи рязко смъртността 

на цели възрастови групи и доведе до инвалидизация и отключването на множество 

хронични заболявания като последствие от прекараната вирусна инфекция. Целта на 

настоящото изследване е да установи степента на разпространение на COVID-19 в 

затворена група, работен колектив. Материал и методи: В тази връзка е проведено 

изчерпателно анкетно проучване сред заболелите 160 човека от общо 1000 души 

работен колектив, за периода от октомври 2020 г. до март 2021 г. Резултатите от 

проучването показват,че приложените по Заповед на Министерство на отбраната и 

Министерството на здравеопазването противоепидемични мерки са дали 

задоволителен резултат спрямо разпространението на COVID-19 сред личния състав 

на организацията. 
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Abstract. Over the past year and a half, humanity has faced a global pandemic that has 

changed many human destinies, dramatically increased the mortality of entire age groups and 

led to the disability and triggering of many chronic diseases as a result of a viral infection. The 

aim of the following research was to identify the level of spread of COVID-19 among a closed 

working team. For this purpose, a thorough poll was conducted among 160 out of 1000 workers 

affected by the virus in the period October 2020 - March 2021. The results suggest that the anti-

epidemic measures imposed by the Мinistry of Defense and the Ministry of Health have led to 

good results and effectively decreased the spread of COVID-19 among the staff of the 

organization. 
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 Резюме. От всички токсини цигарите и  алкохола са с най-голямо социално  

значение, произтичащо от вероятността да се приемат от бременни жени. Целта на 

проучването е да се изследва информираността на бременните жени за токсичните 

ефекти на алкохола по време на бременността, като и социалното и професионално 

толериране употребата на алкохол от бременните жени. Материал и методи: 

Анкетирани са 120 бременни жени. Използвана е анкетна карта, разкриваща 

възрастта на бременните жени, поредната бременност и въпроси, насочени към  

информираността за: 1. ефектите на алкохола върху плода; 2.  съществуването на 

безопасно количество на алкохол; 3. реалната употреба на алкохол в хода на 

бременността; 4. субективната оценка за подкрепа от близките, относно приема на 

алкохол. Информираността е оценена по пет степенна скала: „не“, „по-скоро не“, 

„да“, „донякъде“, „напълно“. С един отворен въпрос се оценяват препоръките от 

медицински специалисти, относно употребата на алкохол по време на бременността. 

Данните са обработени с Exсel 2010, като са изчислени относителни дялове.  

Резултати: Около 30 % от бременните нямат достатъчно знания за вредата на 

алкохола; 92% от бременните са насърчавани да не пият по време на празненства;  

Изненадващо висок дял (70%) от бременните са получили съвет от медицински 



специалист за липсата на вреда от прием на „минимално количество“ алкохол.  

Заключение: Препоръчаме актуализиране на обучението на студентите медици и 

медицински специалисти, гинеколози и акушерки за отстраняване на остарели 

медицински разбирания за ролята на алкохола при бременност, за „феталния алкохолен 

синдром“ (FAS) и целия спектър от фетални алкохолни заболявания (FASD), свързани с 

малформации, психически и поведенчески отклонения на децата.  
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Abstract. Of all the toxins, tobacco and alcohol are of the greatest social importance, 

stemming from the likelihood of being used by pregnant women. The aim of the study was to 

examine pregnant women’s awareness of the toxic effects of alcohol consumption during 

pregnancy, as well as the social and professional tolerance to alcohol use by pregnant women. 

Material and methods: 120 pregnant women were interviewed. A questionnaire was used, 

revealing the age, the number of pregnancy and the awareness of the pregnant women of: 1. 

the effects of alcohol on the fetus; 2. the existence of a safe amount of alcohol; 3. the actual use 

of alcohol during pregnancy; 4. the subjective assessment of relatives’ support regarding 

alcohol consumption. Awareness was assessed by using a five-point scale: „no“, „rather no“, 

„yes“, „somewhat“, „completely“. An open-ended question assessed medical professionals’ 

recommendations regarding alcohol use during pregnancy. The data were processed using 

Excel 2010, and relative proportions were calculated. Results: About 30% of the pregnant 

women did not have enough knowledge about the harmful effects of alcohol; 92% were 

encouraged not to drink during celebrations; a surprisingly high proportion (70%) of the 

pregnant women had been advised by a medical professional on the lack of harm from drinking 

a „minimum amount“ of alcohol. Conclusion: We recommend updating of medical students, 

gynecologists and midwives’ training, to remove outdated medical understanding about the 

role of alcohol during pregnancy, the fetal alcohol syndrome (FAS) and the full range of fetal 

alcohol diseases (FASD) including malformations, mental and behavioral disorders. 

 

Key words: alcohol, pregnancy, fetal alcohol syndrome, FAS, fetal alcohol diseases, 
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 Резюме. На основата на постигнатото от науката до тук, можем да стигнем 

до заключението, че разработването на технология за клонирането на хора вече е 

напълно възможна и като всяко човешко откритие до сега, то няма как да си остане 

просто ей така само  като „бутиково” лабораторно научно постижение чийто 

възможности ще останат изолирани от практическия живот на хората. Този факт 

ни кара да направим равносметка и нашата цел е от гледна точка на биоетиката да 

проучим и класифицираме какви могат да бъдат евентуалните ползи и вреди от 

практическото прилагане на постиженията на клонирането в здравеопазването. 

Метод: чрез анализ от гледна точка на биоетиката на научните възможности на 

терапевтично и репродуктивно клониране ще проучим и класифицираме какви могат да 

бъдат евентуалните ползи и вреди от прилагане на  техните постиженията в 

здравеопазването. Резултати: както ще  видим от фактите които ще изнесем и 

класифицираме, прилагането на научните постижения на клонирането може да бъде и 

вредно и полезно в здравеопазването. 
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Abstract. Based on the achievements of science so far, we can conclude that the 

development of technology for human cloning is now fully possible. As with any human 

discovery so far, it can’t remain just as a „boutique” laboratory scientific achievement with 

possibilities that will remain isolated from the practical life of people. This fact made us take a 

stock and study and classify, from the point of view of bioethics, what are the potential benefits 

and harms from the application of scientific achievements of cloning in healthcare. Method: 

Through analysis from the point of view of bioethics, the possible benefits and harms of 

applying the scientific achievements of therapeutic and reproductive cloning in healthcare were 

studied and classified. Results: As seen from the presented and classified facts, the application 

of the scientific achievements of cloning can be both harmful and beneficial in healthcare. 

 

Key words: cloning, bioethics, benefits, harms 



ПЕРСОНАЛИЗИРАНИЯТ ПЛАН КАТО МОДЕЛ ЗА ДОСТЪП  
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 Резюме. В Италия живеят около три милиона души с увреждания, като близо 

70% от семействата се справят сами със състоянието на близките си. В страната се 

прилагат два метода: хандикап и гражданска инвалидност. Протичащата в момента 

реформа цели унифициране на практиките и внедряване на единна оценка, базирана на 

Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF) 

в цялата страна. Интеграцията на учениците с увреждания е силна страна на 

италианското училище. То използва различни професионални фигури и е възможност за 

подкрепа развитието на детето и на родителите му. Глобалните грижи за хора с 

увреждания (ХУ) в страната се базират на индивидуален проект, изготвен след оценка 

на състоянието, като отправна точка и организационен модел, обединяващ различните 

интервенции. Това е модел от типа на био-психо-социалните и интердисциплинарни 

услуги който подчертава необходимостта от непрекъснатост на грижите. Цел: Да се 

представи системата за грижи и подкрепа предназначени за хората с увреждания и 

техните семейства в Италия, законодателството което ги урежда, участниците на 

национално и регионално ниво, и ролята на медицинската сестра. Материал и методи: 

Проучени са литературни източници, предоставящи информация за здравните и 

социалните грижи за ХУ в страната, законодателството което ги урежда, 

участниците на национално и регионално ниво, и ролята на медицинската сестра. 

Използвани са документален и социологически метод. Резултати и обсъждане: 

Италия облагодетелства участието, основано на интеграцията и приобщаването. 

Достъпът до услуги се предшества от многомерна  оценка на увреждането, която води 

до изготвяне на индивидуален проект. Принос за грижите имат различните 

специалисти, като медицинската сестра има важна роля в тези процеси. 

Организацията е различна в отделните региони, но тенденцията е унифициране и 

внедряване на единна оценка, базирана на ICF в цялата страна. Изводи: Въпреки, че 

италианската система е организирана на две нива: национално и регионално, грижите 

и подкрепата за ХУ са много добре организирани. Услугите се предоставят съгласно 

персонализиран план въз основа  на многомерна оценка на увреждането. В зависимост 

от условията грижите се предоставят в местните структури или в домашна среда. 

Медицинската сестра има важна роля в тези процеси.  
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Abstract. About three million people with disabilities live in Italy, with 70% of the families 

dealing alone with the condition of their loved ones. There are two methods in the country: 

handicap and civil disability. The ongoing reform aims at unification of the practices and 

implementation of a uniform assessment based on the International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF). The integration of students with disabilities is a 

strong part of the Italian school. It uses various professional figures and is an opportunity for 

supporting the development of the children and their families. Global care for people with 

disabilities (PD) in the country is based on an individual project, prepared after a status 

assessment, as a starting point and an organizational model, bringing together the different 

interventions. This is a model of the type of bio-psycho-social and interdisciplinary services 

that highlights the need for continuity of the care. The aim: To present the care and support 

system for people with disabilities and their families in Italy, the legislation governing them, 

the participants at national and regional level, and the role of the nurse. Materials and 

methods: Literature sources were studied, providing information about the health and social 

care of PD in the country, the legislation governing them, the participants at national and 

regional level, and the role of the nurse. Documentary and sociological methods were used. 

Results: Italy benefits participation based on integration and inclusion. The access to services 

is preceded by a multidimensional assessment of the disability, leading to the preparation of an 

individual project. The contribution to care is made by different specialists, with the nurse 

having an important role in these processes. The organization varies from region to region, but 

the trend is the unification and implementation of a unified ICF-based assessment across the 

country. Conclusion: Although the Italian system comprises two levels - national and regional, 

the care and support for PD are very well organized. The services are provided according to a 

personalized plan, based on a multidimensional disability assessment. Depending on the 

condition, care is provided in local structures or at home. The nurse has an important role in 

these processes. 
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