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 Резюме. Процесът по производство и експедиране за клинично приложение на 
реконвалесцентна плазма се извърши съгласно регламентиращите документи, 
действащи в страната ни в съответствие на Програмата на ЕС за осигуряване с 
COVID-19 реконвалесцентна плазма.  Цел: Да се очертаят и анализират дейностите 
за осигуряване на реконвалесцентна плазма, прилагана при пациенти с COVID-19. 
Материали и методи: Проучването е осъществено чрез изработен собствен 
инструментариум - анкетната карта за преболедувал COVID-19 (n=175), анкетна 
карта за медицински сестри (n=106). Проучена е медицинската документация на 
пациенти, при които е прилагана реконвалесцентна плазма през първото тримесечие 
на 2021 г. (n=276). Проведено е дълбочинно интервю с 9 експерти.  Проучването е 
направено в периода 10.06.2021 г. - 02.08.2021 г. Получените данни  са обработени 
чрез статистически пакет SPSS for Windows версия 19.0.0. За изработване на 
графиките е използван Microsoft Office Excel 2010. Резултати и обсъждане: 
Половината от респондентите споделят, че осигуряването на донор на 
реконвалесцентна плазма е много трудно  (преболедували 52%, медицински сестри 
50%). Създадената организация за кръвовземане в ОТХ затруднява желаещите да 
осъществят даряване на реконвалесцентна плазма. Съществува необходимост от 
утвърждаването на ефективни модели и алгоритми при работа с кръводарителя, 
изработени съобразно професионалните компетенции на медицинската сестра.  
Дейността на медицинската сестра в Трансфузионната мрежа не е еднозначно 
разписана, което създава предпоставка да не се използва пълноценно нейния ресурс  - 
обучение, компетенции и компетентности. 
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 Summary. The process of production and dispatch for clinical use of convalescent 
plasma was carried out in accordance with the regulatory documents in force in our country 
in accordance with the EU Program for providing COVID-19 convalescent plasma. 
Objective: To outline and analyze the activities for providing convalescent plasma used in 
patients with COVID-19. Materials and methods: The study was carried out using our own 



tools - the questionnaire for the patient COVID-19 (n = 175), questionnaire for nurses (n = 
106). The medical records of patients treated with convalescent plasma in the first quarter of 
2021 were studied (n = 276). An in-depth interview was conducted with 9 experts. The survey 
was conducted in the period 10.06.2021 - 02.08.2021. The obtained data were processed 
using the statistical package SPSS for Windows version 19.0.0. Microsoft Office Excel 2010 
was used to create the graphs. Results and discussion: Half of the respondents share that it is 
very difficult to provide a convalescent plasma donor (52% got sick, 50% nurses). The 
established organization for blood collection in DTH /Department of Transfusion 
Hematology/  makes it difficult for those wishing to donate convalescent plasma. There is a 
need to validate effective models and algorithms for working with the blood donor, made in 
accordance with the professional competencies of the nurse. The activity of the nurse in the 
Transfusion Network is not unambiguously described, which creates a precondition not to 
make full use of her resource - training, competencies and competency. 
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 Резюме. Тревожната тенденция на нарастващия брой на недоносените деца с 
ретинопатия – основна причина за тежко зрително увреждане и детска слепота в 
България, ни накара да направим прочуване в тази област. Целта на изследването е 
да се проследи заболяването в Русе и областта, да се идентифицира значимостта на 
скрининговата програма за навременна диагностика на заболяването и да се проучи 
нивото на информираност за проблема сред родители на недоносени деца. Материал 
и методи: Изследването включва статичстическа база данни и медицински ресурси 
на Отделение по Неонатология – Интензивен сектор в УМБАЛ „Канев“АД, гр. Русе. 
Използвани са още резултати от проведена индивидуална анонимна анкета сред 80 
респонденти  (родители на недоносени деца) от град Русе и област Русе, както и 
научна литература. Изводи: Ретинопатията при недоносени деца е заболяване, което 
засяга преобладаващата част от родените деца с ниско тегло и екстремно ниско 
тегло при раждане. Провеждането на очен скрининг при недоносените деца още през 
първите седмици от техния живота, е гаранция за опазване на детското очно здраве. 
Информирането на родителите не трябва да се подценява. Скрининговият метод, 
приложен в Отделение по Неонатология – Интензивен сектор на УМБАЛ „Канев“ АД, 
е високоефективен. 
 
 Ключови думи: ретинопатия, недоносени деца, скрининг, ранна диагнистика, 
терапевтични възможности 
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 Abstract. The alarming trend of the growing number of premature infants with 
retinopathy - a major cause of severe visual impairment and childhood blindness in Bulgaria, 
has led us to make a study in this area. The aim of the study is to track the disease in Ruse 
and the region, to identify the importance of the screening program for early diagnosis of the 
disease and to examine the level of awareness of the problem among parents of premature 
babies. Material and methods: The study includes a statistical database and medical 
resources of the Department of Neonatology - Intensive Care Unit at Kanev University 
Hospital, Ruse. More results from an individual anonymous survey among 80 respondents 
(parents of premature babies) from the city Ruse and Ruse region, as well as scientific 
literature. Conclusions: Retinopathy in premature infants is a disease that affects the 
majority of low birth weight infants and extremely low birth weight infants. Carrying out eye 
screening in premature babies in the first weeks of their lives is a guarantee for the protection 
of children's eye health. Informing parents should not be underestimated. The screening 
method applied in the Department of Neonatology - Intensive Care Unit of Kanev University 
Hospital is highly effective. 
 
 Key words: retinopathy, premature infants, screening, early diagnosis, therapeutic 
options 
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 Резюме. Белодробните функционални изследвания дават обективна, 
количествена оценка на дихателната функция и могат значително да подпомогнат 
диагностичния и лечебен процес. Цел: Да се проведе функционално изследване на 
дишането на студенти и професионалисти по здравни грижи и да се анализират 
антропометричните показатели възраст, височина, тегло и индекс на телесна маса 
(ИТМ) на изследваните лица. Материал и методи: функционално изследване на 
дишането - спирометрия; антропометрични методи - измерване на индекс на телесна 
маса; социологически метод - въпросник и анкета; статистически методи. 



Изследването е извършено със спирометър Minispir (софтуер WinspiroPro) с 
компютърна конфигурация за събиране на данни. В проучването са обхванати 500 
души, включващи: студенти от Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. 
Воденичаров, дмн“ – направление „Здравни грижи“; професионалисти по здравни 
грижи от лечебните заведения на гр. София и от структури на Столично общинско 
здравеопазване. Проучването е осъществено през 2021-2022 година. Резултати и 
обсъждане: По-голямата част от изследваните лица са в зелената зона – 72,20%, но 
не е малък относителният дял на изследваните лица, които са в жълтата зона – 
26,20%. В червената зона са само 1,6% от включените в изследването 
професионалисти по здравни грижи. Резултатите от статистическия анализ 
показват, че съществува значима зависимост между възрастта, изследваните 
соматични показатели, както и показателите от спирометрията (р<0.05 ). Ето защо 
е важно да се провежда скрининг и наблюдение за здравословното състояние на 
работещите в системата на здравеопазването професионалисти по здравни грижи. 
Изводи: Медицинските сестри, акушерките и останалите професионалисти по 
здравни грижи са подложени на редица рискови фактори, поради което е необходимо 
провеждането на скринингови изследвания за съхраняване на тяхното здраве и 
трудоспособност. Функционалното изследване на дишането дава възможност за 
ранно откриване на отклонения в изследваните показатели и оказване на своевременна 
медицинска помощ. 
 
 Ключови думи: функционално изследване на дишането, професионалисти по 
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 Abstract. Lung function tests provide an objective, quantitative assessment of 
respiratory function and can significantly support the diagnostic and treatment process. Aim 
of the study: To conduct a study of respiration by spirometry and to analyze indicators such 
as age, height, weight and body mass index. Material and methods of research: functional 
examination of respiration - by spirometer; anthropometric methods - measuring body mass 
index; sociological method - questionnaire and survey; statistical methods. The study was 
performed with a spirometer with a computer configuration for data collection - Minispir 
computer spirometer and WinspiroPro software installed. The study covered 500 people, 
including: students from the Faculty of Public Health "Prof. Dr. Ts. Vodenicharov, MD - 
Department of Health Care; health care professionals from the medical institutions of Sofia 
and from the structures of the Sofia Municipal Health Care. The study was conducted in 
2021-2022. Results and discussion: The majority of the surveyed persons are in the green 



zone - 72.20%, but the relative share of the surveyed persons who are in the yellow zone is 
not small - 26.20%. Only 1.6% of the health care professionals included in the study are in 
the red zone. The results of the statistical analysis show that there is a significant relationship 
between age, the studied somatic parameters and the indicators of spirometry (p <0.05). That 
is why it is important to conduct screening and monitoring of the health status of healthcare 
professionals working in the healthcare system. Conclusions: Nurses, midwives and other 
healthcare professionals are exposed to a number of risk factors, which is why it is necessary 
to conduct screening tests to preserve their health and ability to work. Functional 
examination of respiration allows for early detection of abnormalities in the studied 
indicators and the provision of timely medical care. 
 
 Key words: functional examination of respiration, healthcare professionals, 
spirometry, respiratory health 

 

 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛИФТЕРИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ  
СЪС СПЕЦИФИЧНИ НУЖДИ - ОБЗОР  
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 Резюме. Всяка година в здравния сектор се регистрират над 5000 случая на 
увреждания, свързани с ръчно извършвани манипулации, повдигания и боравене с 
тежести. Цел: да се проучи използването и ползата за обслужващия медицински 
персонал на електрически лифтери за повдигане и сваляне на болни лица в здравни 
заведения в България. Методика: анкетно проучване на медицински специалисти. 
Обект на проучването: анкетирани са медицински специалисти в домове за стари 
хора, хосписи и болници в Стара Загора, Казанлък, Плевен, Добрич, Тел Авив (Израел). 
Използван е и личният опит при работа в чужбина, където електрическият лифтер е 
незаменимо медицинско изделие в ежедневната практиката, предимно в домове за 
стари хора, като възможност за повишаване мобилността на хора с увреждания и 
зависими от чужда помощ. Резултати: Не всички здравни и социални заведения 
разполагат с електрически лифтери за пациенти. В местата, където има лифтери и 
обучен персонал, те се използват ежедневно за по-бърза, сигурна, безопасна и 
опазваща здравето на медицинския персонал. Там, където лифтерите не се използват, 
въпреки че са налични, това е поради липсата на знания и опит на персонала. Като 
медицинско изделие, електрическият лифтер не е включен в пакета от помощни 
средства, предоставяни безвъзмездно от Социалното министерство. 
 
 Ключови думи: електрически лифтер, медицинско изделие, пациенти с 
увреждания, медицински специалисти, медицински сестри, мускулно-скелетни 
увреждания 
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 Abstract. Every year, more than 5,000 cases of injuries related to manual 
manipulation, lifting and handling weights are registered in the health sector. Objective: To 
study the use and benefits for medical staff of electric hydraulic patient lifters for lifting and 
lowering sick people in health facilities in Bulgaria. Methodology: A survey of medical 
specialists. The object of the research: Medical specialists in homes for the elderly, hospices 
and hospitals in Stara Zagora, Kazanlak, Pleven, Dobrich, Tel Aviv (Israel) were interviewed. 
Personal experience when working abroad has also been used, where the electric hydraulic 
patient lifter is an indispensable medical device in everyday practice, especially in homes for 
the elderly, as an opportunity to increase mobility in people with disabilities and dependent 
on other people's help. Results: Not all health and social care facilities have electric 
hydraulic patient lifters. In the places where there are electric hydraulic lifters and trained 
staff, they are used daily for faster, safer, and healthier medical staff. Where lifters are not 
used even they are available it is due to a lack of knowledge and experience of the staff. As a 
medical device, the electric hydraulic patient lifter is not included in the package of aids 
provided free of charge by the Ministry of Social Affairs. 
 
 Key words: electric hydraulic patient lifter, medical device, patients with disabilities, 
medical specialists, nurses, musculoskeletal injuries. 

 
 

 
МОДЕЛ НА КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ПАЦИЕНТИ, 
ПРЕЖИВЕЛИ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ 
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 Резюме. В унисон с националната здравно-социална политика за предоставяне 
на интегрирани здравни грижи и социални услуги, които да отговорят на 
потребностите на нуждаещите се, да улеснят достъпа до здравна помощ и услуги с 
цел превенция на социалното изключване и гарантиращи достоен и независим живот, 
е изготвен Модел на координационен център за работа с пациенти, преживели 
мозъчен инсулт, и техните близки. Той ще допринесе за пълноценното и в 
максимална степен връщане на пациента към нормалния ритъм на живот или 
приемане на ефектите от инсулта, чрез специфична и строго индивидуална програма, 
съобразена с клиничните етапи на възстановяване и индивидуалните му потребности. 
Цел: Разработеният модел е насочен към индивидуалните потребности на пациенти, 
преживели мозъчен инсулт, с цел възвръщане към самостоятелния живот и 
възстановяване в най-голяма степен на моторните, умствените и емоционалните му 
способности. Заключение: Изграждането на Координационен център ще създаде 
възможност за предоставяне на интегрирани здравни и социални грижи за пациенти, 
преживели мозъчен инсулт, подкрепа за семействата им и превенция на 
мозъчносъдовата болест при рискови групи с водеща роля на медицинската сестра. 
 
 Ключови думи: мозъчен инсулт, интегрирани здравни и социални грижи, 
координационен център 
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 Аbstract. In line with the national health and social policy for the provision of 
integrated health care and social services to meet the needs of those in need, to facilitate 
access to health care and services to prevent social exclusion and ensure a dignified and 
independent life, a Model of a coordination center for working with stroke survivors and 
their relatives. It will contribute to the full and maximum return of the patient to a normal 
rhythm of life or acceptance of the effects of stroke, through a specific and strictly individual 
program, tailored to the clinical stages of recovery and his individual needs. Objective: The 
developed model is focused on the individual needs of patients who have suffered a stroke, in 
order to return to independent living and restore to the greatest extent his motor, mental and 
emotional abilities. Conclusion: The establishment of a Coordination Center will create an 
opportunity to provide integrated health and social care for stroke survivors, support their 
families and prevent cerebrovascular disease in risk groups with a leading role of the nurse. 
 
 Key words: stroke, integrated health and social care, coordination center 

 


