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 Резюме. Промотивните и превантивни грижи са във фокуса на редица 
стратегически и политически документи на световни, европейски и наши здравни 
институции. Целта на изследването е да се установят потребностите от 
промотивни и превантивни програми, насочени към запазването и укрепването 
здравето на професионалистите по здравни грижи, на основата на анализ на някои 
рискови фактори за нарушаване на дихателната функция. Материали и методи: 
Проведено е функционално изследване на дишането чрез спирометрия, като е 
изследвано въздействието на тютюнопушенето върху дихателната функция. В 
проучването са включени 500 жени от сферата на здравните грижи на възраст от 20 
до 64 години. Проучването е проведено през 2021-2022 година. Реализацията на 
проучването е осъществена по проект „ГРАНТ -2021“ –Договор № Д-107/04.06.2021, 
финансиран от Съвета по Медицинска наука на Медицински университет - София. 
Резултати: Данните от проучването показват, че тютюнопушенето е сериозно 
разпространено сред професионалистите по здравни грижи, което налага 
въвеждането на програми, насочени към ограничаване на този рисков фактор за 
дихателната система. Изводи: Промоцията и превенцията имат доказана 
икономическа ефективност за съвременното общество. Тенденциите на застаряване 
на професионалистите по здравни грижи и на недостиг на медицински сестри за 
структурите на здравеопазването налагат поставяне на грижите за здравето на 
цялото съсловие като приоритет. Необходимо е разработването и въвеждането на 
комплексни програми за промоция на здравето, чрез които се създават възможности 
на хората да предприемат действия за здравословен начин на живот.  
 
 Ключови думи: промоция, превенция, професионалисти по здравни грижи, 
тютюнопушене, спирометрия 
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 Abstract. Promotional and preventive care is the focus of a number of strategic and 
political documents of global, European and our health institutions. The aim of the study is to 
identify the needs for promotional and preventive programs aimed at maintaining and 
strengthening the health of health care professionals, based on an analysis of some risk 
factors for respiratory dysfunction. Мaterials and methods: A functional study of respiration 
by spirometry was performed, examining the effect of smoking on respiratory function. The 
study included 500 women in health care aged 20 to 64 years. The study was conducted in 
2021-2022. The implementation of the study was carried out under the project "GRANT -
2021" - Contract № D-107 / 04.06.2021, funded by the Council of Medical Science of MU-
Sofia. Rеsults: Data from the study show that smoking is widespread among healthcare 
professionals, which requires the introduction of programs aimed at limiting this risk factor 
for the respiratory system. Conclusions: Promotion and prevention have proven economic 
effectiveness for modern society. The aging trends of healthcare professionals and the 
shortage of nurses for healthcare structures make it a priority to take care of the health of the 
whole class. It is necessary to develop and implement comprehensive programs for health 
promotion, which create opportunities for people to take action for a healthy lifestyle. 
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ТРОМБОЕМБОЛИЯ ПРИ МЪЖЕ В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН  
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Районен център по трансфузионна хематология - гр. Пловдив 
 
 Резюме. В настоящето проучване ще акцентираме върху промени в течението 
и състоянието на кръвта – стаза, слъдж-феномен, тромбоза и емболия. Целта на 
настоящото изследване е да се установи степента на заболеваемост и последвала 
смъртност, вследствие на тромбоза и емболия при мъже в средна възраст от 45 г. до 
60 г. Ще разгледаме необходимостта от провеждането на промоция но здравен начин 
на живот и превенция на тромбозата и емболията с активното участие на всяка 
медицинска сестра. Материали и методи: проведено е наблюдателно проучване сред 
150 мъже на възраст от 45 г. до 60 г. в регион на 15 км. от гр. Пловдив за периода от 
месец юни 2021 г. до месец юни 2022 г., включително. Резултатите от проучването 
показват, че от 150 души, които са наблюдавани, при 8 мъже (5,3 % ) тромбозата е 
протекла с летален изход. Заключение: Промоцията на здравословния начин на 
живот и превенцията на тромбозата и емболията с активното участие на всяка 
една медицинска сестра биха променили начина на мислене и живот на голяма част 
от населението в хода на времето. 



 
 Ключови думи: тромбоза, емболия, мъже на средна възраст, летален изход, 
хиперкоагулабилитет, превенция 
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 Abstract. In the present study, we will focus on changes in the flow and condition of 
the blood - stasis, sludge phenomenon, thrombosis and embolism. The aim of the present 
study is to determine the rate of morbidity and subsequent mortality due to thrombosis and 
embolism in men aged 45 to 60 years. We will consider the need for promotion of a healthy 
lifestyle and prevention of thrombosis and embolism with the active participation of every 
nurse. Materials and methods: an observational study was conducted among 150 men aged 
45 to 60 years in a region of 15 km. from the city of Plovdiv for the period from June 2021 to 
June 2022, inclusive. The results of the study show that out of 150 people who were 
monitored, in 8 men (5.3%) the thrombosis was fatal. Conclusion: The promotion of a 
healthy lifestyle and the prevention of thrombosis and embolism with the active participation 
of every nurse would change the way of thinking and life of a large part of the population 
over time. 
 
Key words: thrombosis, embolism, middle-aged men, fatal outcome, hypercoagulability, 
prevention 
 
 
 
ПРОЦЕСЪТ НА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА БОЛНИЧНА СРЕДА  
В ПРАКТИКАТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ  
(Мнение на пациенти в МБАЛ-Варна към Военномедицинска академия) 
 
Ж. Стоянова 
МБАЛ – Варна към ВМА 
 
 Резюме. Пациентите са един от основните участници и партньори в процеса 
на осигуряване на безопасна болнична среда. Следователно като такива, чрез своето 
мнение и действия, те могат да повлияят и да съдействат за оптимизиране на 
процеса за осигуряване на безопасна болнична среда в практиката на медицинските 
сестри. Целта на проучването е да се анализира мнението и оценката на пациентите 
за процеса на осигуряване на безопасна болнична среда в МБАЛ - Варна към 
Военномедицинска академия (ВМА). Проучено е и мнението на пациентите относно 
ролята на  медицинските сестри, свързана с процеса на осигуряване на безопасна 
болнична среда. Материали и методи: В проучването е изследвано мнението на 100 
пациенти, лекувани в МБАЛ - Варна към ВМА, разпределени пропорционално в 
клиники/отделения с хирургичен и интензивен профил. Резултати и обсъждане: 
Много висок е делът на положителните отговори на въпроси, свързани с приноса и 
ролята медицинските сестри в осигуряването на процеса на безопасна болнична 
среда: 73% от пациентите твърдят, че медицинските сестри осигуряват безопасни 
грижи за пациентите, а според 74% от пациентите медицинските сестри имат 



съществена роля в гарантиране на безопасна болнична среда. Мнозинството от 
респондентите (>50%), дават най-високата оценка в анкетата ("много добра") за 
процеса на осигуряване на безопасна болнична среда в МБАЛ–Варна към ВМА. Изводи: 
Чрез осигуряване на механизъм за системен анализ на мнението на пациентите за 
безопасността на болничната среда в МБАЛ - Варна към ВМА ще се осигури полезен 
източник на информация, която медицинските сестри могат да използват за 
подобряване на съществуващи практики или въвеждане на нови модели на практики, 
гарантиращи безопасността на пациентите и болничната среда.  Адаптираният 
Mодел за подобряване на културата на безопасност може да бъде прилаган в различни 
лечебни заведения и да играе роля на стандарт при осъществяване на грижите от 
медицинските сестри. 
 
 Ключови думи: безопасна болнична среда, медицинска сестра, пациенти 
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 Abstract. Patients are one of the main participants and partners in the process of 
ensuring a safe hospital environment. Therefore, as such, through their opinion and actions, 
they can influence and assist in optimizing the process of ensuring a safe hospital 
environment in nursing practice. The aim of the study is to analyze the opinion and 
assessment of patients about the process of ensuring a safe hospital environment in the 
Multidisciplinary Hospital for Active Treatment (MHAТ) - Varna at the Military Medical 
Academy (MMA). Patients' views on the role of nurses related to the process of ensuring a 
safe hospital environment were also explored. Materials and methods: The study examined 
the opinion of 100 patients treated in the MНAT - Varna at the MMA, distributed 
proportionally in clinics/departments with a surgical and intensive profile. Results and 
discussion: The proportion of positive answers to questions related to the contribution and 
role of nurses in ensuring the process of a safe hospital environment is very high: 73% of 
patients say that nurses provide safe care for patients, and according to 74% of patients 
nurses have essential role in guaranteeing a safe hospital environment. The majority of the 
respondents (>50%) give the highest rating in the survey ("very good") for the process of 
ensuring a safe hospital environment in the MHAТ -Varna at the MМA. Conclusions: By 
providing a mechanism for systematic analysis of patients' opinions on the safety of the 
hospital environment in the MНAT - Varna at the MМA will provide a useful source of 
information that nurses can use to improve existing practices or introduce new models of 
practices that guarantee patient safety and the hospital environment. The adapted Safety 
Culture Improvement Model can be applied in various medical facilities and play a role as a 
standard in the implementation of care by nurses. 
 
 Key words: safe hospital environment, nurse, patients 
 
 
 



САМООЦЕНКА НА ПОДГОТОВКАТА НА СПЕШНИТЕ МЕДИЦИ  
ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИНЦИДЕНТИ С МАСОВОСТ НА ПОСТРАДАЛИТЕ 
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 Резюме. Инциденти от различен характер с голям брой пострадали, нуждаещи 
се от спешна медицинска помощ изисква от спешните медици да бъдат подготвени за 
адекватна, организирана медицинска помощ чрез предварително разработени и 
отработени протоколи и процедури. Целта на настоящата разработка е да се оцени 
подготовката на медицинския персонал, работещ в спешни отделения в Благоевград, 
за действия при инциденти с масовост на пострадалите. Материали и методи: 
Използвана е индивидуална анкета, състояща се от въпроси разкриващи наличното 
медицинско и техническо оборудване в разкрити структури за спешна медицинска 
помощ в лечебни заведения за болнична помощ. Анкетното проучване е направено през 
2021 г. Анкетирани са 29 лица работещи в разкрити структури за спешна медицинска 
помощ в лечебни заведения за болнична помощ. Резултати и обсъждане: 68,96% от  
анкетираните не са надлежно информирани за вида и последователността на 
действията при извънредна ситуация. Над 80% от участниците в анкетата имат 
притеснения, че не са достатъчно добре обучени за действия при извънредни 
ситуации и имат нужда от допълнително обучение за действия с голям брой 
пострадали. Изводи: направеното проучване показва, че е необходимо постоянно 
усъвършенстване на квалификацията на работещите в спешните отделения, 
периодичен контрол на техните знания и квалификация, както и усъвършенстване на 
готовността и реакцията за действие в бедствена ситуация. Заключение: 
Необходимо е да се организират обучения с последващ периодичен контрол и 
практически тренировки по стандартните оперативни процедури относно 
извършването на предболничен и вътреболничен триаж, диагностично-
консултативен план, управление на инцидент с масовост на пострадалите. В подобни 
практически обучения биха могли да бъдат включени  и студенти  от специалност 
„Медицина“ и по медицина и професионално направление „Здравни грижи“. 

 
 Ключови думи: спешно отделение, готовност при бедствия, медицински 
специалисти, продължаващо обучение 
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 Abstract. Incidents of a different nature with a large number of victims in need of 
emergency medical assistance require emergency medical personnel to be prepared for 
adequate, organized medical assistance through pre-developed and worked-out protocols and 
procedures. The aim of the present study is to evaluate the preparation of the medical staff 
working in emergency departments in Blagoevgrad for actions in the event of mass casualty 
incidents. Materials and methods: An individual survey was used, consisting of questions 



revealing the available medical and technical equipment in disclosed structures for 
emergency medical care in medical facilities for hospital care. The survey was conducted in 
2021. 29 persons working in open structures for emergency medical care in medical facilities 
for hospital care were surveyed. Results and discussion: 68.96% of the respondents are not 
properly informed about the type and sequence of actions in an emergency situation. More 
than 80% of the survey participants are concerned that they are not well trained enough for 
actions in emergency situations and need additional training for actions with a large number 
of victims. Inferences: The study shows that there is a need for continuous improvement of 
the qualifications of emergency department workers, periodic control of their knowledge and 
qualifications, as well as improvement of preparedness and response to action in a disaster 
situation. Conclusion: It is necessary to organize trainings with subsequent periodic control 
and practical training according to the standard operating procedures regarding the 
performance of pre-hospital and in-hospital triage, diagnostic-consultative plan, management 
of an incident with a large number of victims. Such practical training could also include 
students from the specialty "Medicine" and from medicine and the professional field "Health 
Care". 
 
 Key words: emergency department, disaster preparedness, medical professionals, 
continuing education 
 

 
 
 
ПОЗНАНИЯ И НАГЛАСИ ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ СРЕД СТУДЕНТИ 
ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ 
 
Т. Борисова1, Г. Чанева2 
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2 Катедра ,,Здравни грижи“, ФОЗ, Медицински университет - София 

 
 Резюме. Кръводаряването се разглежда като обществен феномен, защото 
ефективното функциониране на всяка една трансфузионна система е немислимо без 
подкрепата и участието на обществото като цяло. В основата на адекватното и 
безопасно осигуряване с кръв и кръвни продукти са безвъзмездните, доброволни и 
регулярни кръводарители от ниско рискови групи. Не случайно студентите по здравни 
науки се считат за най-добрите потенциални кръводарители. Те могат да даряват 
кръв редовно в дългосрочен план и не на последно място - рискът от трансфузионно 
предавани инфекции е по-нисък сред младите образовани кръводарители. Цел: Това 
проучване има за цел да изследва знанията и нагласите за кръводаряване сред 
студенти, както и да идентифицира факторите, влияещи върху решението им за 
кръводаряване. Материал и методи: Проведена е пряка, индивидуална, анонимна 
анкета сред 68 студенти от ІІІ и ІV курс в специалност ,,Медицинска сестра“ към 
Катедра ,,Здравни грижи“ на ФОЗ ,,Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при 
Медицински университет – София. Период на анкетиране – втори семестър на 
учебната 2021/2022 година. Използвани са документален, социологически и 
статистически метод за анализ и графично представяне на данните. Резултати: 
Всички анкетирани са жени, средната възраст на участниците е 26,9 г., по-голямата 
част от анкетираните – 42-ма (61,8%) - са във възрастовата група 21-25 години. 
Само 26,5% от респондентите някога са дарявали кръв. Нивото на знания относно 
процедурата по кръводаряване е високо, но регистрирахме пропуски в знанията  



относно критериите за допустимост на донорите. От направеното изследване се 
установява, че всичките 68 студенти имат желание да получат повече информация 
за кръводаряването и нуждата на пациентите от кръвопреливане. Основни мотиви за 
кръводаряване са морални задължения и алтруистични причини.  
 
 Ключови думи: знания, нагласи, студенти, кръводаряване, информираност 
 

 
KNOWLEDGE AND ATTITUDES ABOUT BLOOD DONATION 

AMONG STUDENTS FROM THE SPECIALTY "NURSE" 
 

T. Borisova1, G. Chaneva2 
1 Center for Transfusion Hematology, Military Medical Academy - Sofia 

2 Department of Health Care, Faculty of Public Health, Medical University - Sofia 
 

Abstract. Blood donation is considered a social phenomenon, because the effective 
functioning of any transfusion system is unthinkable without the support and participation of 
society as a whole. Free, voluntary and regular blood donors from low-risk groups are the 
basis of adequate and safe provision of blood and blood products. It is no coincidence that 
health science students are considered the best potential blood donors. They can donate blood 
regularly in the long term, and last but not least, the risk of transfusion-transmitted infections 
is lower among young, educated blood donors. Objective: This study aims to investigate the 
knowledge and attitudes about blood donation among university students and to identify the 
factors influencing their decision to donate blood. Material and methods: A direct, 
individual, anonymous survey was conducted among 68 students from the 3rd and 4th year in 
the specialty "Nurse" at the "Health Care" Department of the Faculty of Public Health, Prof. 
Dr. Tsekomir Vodenicharov, MD, DSc" at the Medical University - Sofia. Survey period – 
second semester of the 2021/2022 academic year. Documentary, sociological and statistical 
methods were used to analyze and graphically present the data. Results: All respondents were 
women, the average age of the participants was 26.9 years, the majority of the respondents - 
42 (61.8%) - were in the age group of 21-25 years. Only 26.5% of respondents had ever 
donated blood. The level of knowledge about the blood donation procedure is high, but we 
recorded gaps in knowledge about donor eligibility criteria. From the research done, it is 
established that all 68 students are willing to receive more information about blood donation 
and the patients' need for blood transfusion. Main motives for donating blood are moral 
obligations and altruistic reasons. 
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ПРОУЧВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 
 
И. Ханджийска1, Р. Дойновска2, М. Бачева3 
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Югозападен университет “Неофит Рилски“- Благоевград 
 

 Резюме. В статията се разглежда възможността студентите да бъдат 
привлечени за научноизследователска работа още по време на обучението им. 



Участието им в различни изследователски дейности мотивира, стимулира тяхното 
развитие и изяви в студентските научни сесии и конференции, надгражда 
придобитите знания и умения и формира нови. Включването в изследователски 
дейности на студентите има впоследствие пряк ефект върху практическата им 
реализация. Цел: Да се проучат нагласите на студентите от специалностите 
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – 
Благоевград към научноизследователската дейност по време на тяхното обучение. 
Материали и методи: За нуждите на изследването е разработена анкета, 
проучваща нагласите и цялостната мотивация на студентите за участие в проекти с 
изследователска цел. Анализирани са данните на студенти, привлечени за участие в 
научноизследователски Проект RP-A1/21. Изведени са процентни разпределения. 
Резултати: Данните показват високо равнище на удовлетвореност на студентите 
от двете специалности от участието им в проекта. Студентите са високо 
мотивирани и с нагласа да се включват в бъдеще в подобни проекти с 
научноизследователска цел. Изводи: Използването на обучителна технологична среда 
има потенциала да подобри здравните грижи като осигурява на студента опит, 
който иначе не би могъл да придобие в реални клинични условия. Наличието на 
научноизследователска мотивация у студентите е гарант за усвояване на 
необходимите теоретични и практически знания, и един от параметрите за 
постигане на резултатност в обучението и усвояването на професията. 
 
 Ключови думи: студенти, медицински сестри, акушерки, нагласи, 
научноизследователска дейност 

 

 

STUDYING STUDENTS' ATTITUDES TO PARTICIPATE IN SCIENTIFIC 
RESEARCH PROJECTS 
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Abstract. The article examines the possibility of attracting students to research work 
already during their studies. Their participation in various research activities motivates, 
stimulates their development and appearances in student scientific sessions and conferences, 
builds on acquired knowledge and skills and forms new ones. The involvement of students in 
research activities subsequently has a direct effect on their practical implementation. Aim: To 
study the attitudes of students from the "Nursing" and "Midwife" specialties at Southwestern 
University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad towards research activities during their studies. 
Materials and methods: For the needs of the study, a survey was developed, examining the 
attitudes and overall motivation of students for participation in research projects. The data of 
students attracted to participate in research Project RP-A1/21 were analyzed. Percentage 
distributions are derived. Results: The data show a high level of satisfaction of students from 
both majors with their participation in the project. Students are highly motivated and willing 
to engage in similar research projects in the future. Conclusions: The use of a learning 
technology environment has the potential to improve health care by providing the student with 
experiences that would otherwise not be available in real clinical settings. The presence of 
scientific research motivation among students is a guarantor for the acquisition of the 



necessary theoretical and practical knowledge, and one of the parameters for achieving 
effectiveness in training and mastering the profession. 

 
 Key words: students, nurses, midwives, attitudes, research 

 

 

МЕДИЦИНА И АКУШЕРСКИ ПРАКТИКИ  
ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В ДРЕВНОСТТА 
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 Резюме. Българската държава обединява традициите, наследството, 
духовната и материалната култура на три племенни общности – траки, славяни и 
прабългари. До покръстването трите етнически групи са сравнително ясно обособени 
и всяка от тях има свой специфичен облик в медицинската практика, което оказва 
влияние, както върху развитието на медицината, така и върху грижите и 
акушерските практики. Цел на проучването е развитието на медицината по 
българските земи от най-дълбока древност, с акцент върху акушерските практики. 
Материали и методи: Използвани са исторически и документален метод. 
Резултати и обсъждане: Историята на медицината изучава развитието на 
медицинските знания, достижения и дейности в тясна връзка с развитието на 
обществото,  с културната и духовна история на народите. Първоначално 
медицината възниква под формата на елементарни грижи, оказвани от по-опитни 
членове на първобитното общество. В процеса на общественото развитие тези 
грижи се усъвършенстват, подобряват и разширяват. Медицината на Балканския 
полуостров обединява традициите на три племенни общности – траки, славяни и 
прабългари. Траките вярват в различни богове, богини, богочовеци, имащи отношение 
към здравето, плодородието и плодовитостта на жената. Използват лечебните и 
профилактични действия на водата, лечението с музика, с билки и минерали. 
Колективният начин на живот на славяните позволява да се грижат за болните и 
възрастните. Медицинските им знания имат магическия характер, но прилагат и 
лечебни средства от растителен произход. Прабългарите вярват в предпазната и 
очистителна сила на водата, използват заклинания, ритуални танци, извършват 
трепанации, които свидетелстват за високо ниво на хирургичното изкуство, познания 
в асептиката и антисептиката, използват упойки. Влиянието на гръцката медицина 
по българските земи се изявява предимно в градовете по Черноморието. През 
Римската епоха медицината става по-рационална, появяват се лекари, използващи 
хирургични инструменти, открити при археологически разкопки. Заключение: 
Медицината на Балканския полуостров още с възникването си е на сравнително 
високо ниво, за което свидетелстват археологически находки от времето на неолита. 
По-късно тя обединява традициите, наследството, духовната и материална култура 
на три племенни общности – траки, славяни и прабългари. В новосъздадената 
славянобългарска държава се използват най-разнообразни методи на лечение, 
въведени от прабългари и славяни, както и тракийски прийоми на лечение, повлияни 
от античната гръцка и римска медицина. Археологически и епиграфски находки сочат 



упражняването на медицина от лекари и акушерки, с което доказват високото ниво 
на медицински знания и умения в древността по българските земи. 
 

 Ключови думи: история, медицина, акушерски практики, влияние 
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 Abstract. The Bulgarian state unites the traditions, heritage, spiritual and 

material culture of three tribal communities - Thracians, Slavs and Proto-Bulgarians. Until 
the conversion, the three ethnic groups were relatively clearly distinguished and each of them 
had its own specific appearance in medical practice, which had an impact both on the 
development of medicine and on care and midwifery practices. The aim of the study is the 
development of medicine in the Bulgarian lands from the deepest antiquity, with an emphasis 
on obstetric practices. Materials and methods: Historical and documentary methods have 
been used. Results and discussion: The history of medicine studies the development of 
medical knowledge, achievements and activities in close connection with the development of 
society, with the cultural and spiritual history of nations. Initially, medicine arose in the form 
of rudimentary care provided by more experienced members of primitive society. In the 
process of social development, these cares are refined, improved and expanded. The medicine 
of the Balkan Peninsula unites the traditions of three tribal communities – Thracians, Slavs 
and proto-Bulgarians. The Thracians believe in various gods, goddesses, god-men related to 
the health, fertility and fecundity of woman. They use the curative and prophylactic effects of 
water, the treatment with music, with herbs and minerals. The collective way of life of the 
Slavs allowed them to care for the sick and the elderly. Their medical knowledge has a 
magical character, but they also use herbal remedies. The proto-Bulgarians believed in the 
protective and purifying power of water, used spells, ritual dances, performed trepanations, 
which testify to a high level of surgical art, knowledge of asepsis and antiseptics, and used 
anesthetics. The influence of Greek medicine on the Bulgarian lands is manifested mainly in 
the towns along the Black Sea. During the Roman era, medicine became more rational; 
doctors appeared using surgical tools found in archaeological excavations. Conclusion: 
Medicine on the Balkan Peninsula has been at a relatively high level since its inception, as 
evidenced by archeological findings from the Neolithic era. Later, it united the traditions, 
heritage, spiritual and material culture of three tribal communities - Thracians, Slavs and 
proto-Bulgarians. In the newly created Slavic-Bulgarian state, the most diverse methods of 
treatment, introduced by proto-Bulgarians and Slavs, as well as Thracian methods of 
treatment, influenced by ancient Greek and Roman medicine, are used. Archaeological and 
epigraphic findings point to the practice of medicine by doctors and midwives, which prove 
the high level of medical knowledge and skills in the ancient Bulgarian lands. 
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