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 Резюме. Според Националната програма на Министерство на здравеопазването 

за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020 г.) ниската физическа 

активност е четвъртият по ред рисков фактор, който е причина за социално 

значимите заболявания. Хроничните бъбречни заболявания са едни от най-

скъпоструващите за лечение и едни от най-силно инвалидизиращите заболявания. 

Диализното лечение е продължително лечение на болни, при които една жизнено важна 

физиологична система - отделителната, практически не функционира. Различни 

усложнения, съпътстващи  хода на лечението, водят до влошаване  качеството на 

живот на пациентите. Физическата активност е жизненоважна за пациентите, 

провеждащи диализно лечение и осигурява възможност за въздействие върху много 

фактори от физическото и психическото им здраве. Приложена, съобразно с 

възможностите на пациента, придружаващите заболявания и състояния, би довела до 

по-добро качество на живот и по-добро самочувствие. Целта на настоящото 

изследване е да проучи потребностите от грижи за физическата активност при 

пациентите, провеждащи хемодиализно лечение. Материали и методи: За целите на 

проучването са анкетирани 83 пациенти на хемодиализно лечение в МБАЛ “Хр. 

Ботев”AД, гр. Враца и „Фърст Диализис Сървисиз България“, гр. Монтана, чрез 

собствено разработена пряка анонимна анкета. Резултати: Независимо от 

технологичния напредък в диализното лечение и медикаментозната терапия, 

пациентите остават с физически ограничения,  водещи до негативно въздействие върху 

общото им здрав и качеството на живот. Здравните грижи не се ограничават само до 

изпълнението на методите и процедурите, необходима е цялостна здравна грижа, 

стимулиране на промяна в поведението и физическата активност, с цел  запазване на 

работоспособността и предотвратяване на потенциалните усложнения.  
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Summary. According to the National Program of the Ministry of Health for the 

Prevention of Chronic Non-Communicable Diseases (2014-2020), low physical activity is the 

fourth highest risk factor, the cause of socially significant diseases. Chronic kidney disease is 

one of the most expensive to treat and some of the most severely debilitating diseases. Dialysis 

treatment is a prolonged treatment of patients, in which a vital physiological system - the 

excretory, practically does not function. Various complications accompany patients in the 

course of treatment - on the part of the cardiovascular, nervous, endocrine, musculoskeletal 

system, leading to a decrease in quality of life. Physical activity is vital for patients conducting 

dialysis treatment - it provides the opportunity to influence many factors of the physical and 

mental health of patients. Applied according to the patient's capabilities, accompanying 

diseases and conditions would lead to better quality of life and better self-esteem of patients on 

hemodialysis. Aim of the study was to examine the need for health care and attitudes among 

patients regarding physical activity undergoing hemodialysis treatment. Materials and 

methods: For the purposes of the study, 83 patients on hemodialysis treatment in MHAT “Hr. 

Botev”- Vratsa and First Dialysis Services Bulgaria - Montana. Results: Despite technological 

advances in dialysis treatment and drug therapy, patients remain with physical limitations, 

leading to a negative impact on overall health, quality of life. Health care is not limited to the 

implementation of methods and procedures, comprehensive health care is needed, stimulating 

a change in behavior and physical activity, in order to maintain performance and prevent 

potential complications. 
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 Резюме. Целта е да се обобщят рисковете на работа на медицинския персонал 

в диализата и мерките за превенция. Главната опасност при медицинските 

специалисти в диализата е работата с кръв и други биологични продукти. При тях 

често се получават наранявания на целостта на кожата, които са причина за 

трансмисивни инфекции – най-чести сред тях са хепатит В, С и СПИН. 

Предекспозиционни мерки: имунизации – приложение на хепатит В ваксина, 

стандартни предпазни мерки – хигиена на ръцете, ръкавици, маски, очила, дезинфекция 

на апаратура и работни повърхности. Постекспозиционни мерки: при експозиция с 

хепатит С вирус- приложение на хепатит В имуноглобулин и хепатит В ваксина, при 

експозиция с хепатит С вирус – тест за антитела срещу хепатит С вирус и изследване 

на чернодробните ензими, при  експозиция с вируса на СПИН – приложение на 

дълбокопроникваща дезинфекция. Изводи: Осигуряване на необходимата защита на 

персонала чрез ваксинацията е неразделна част от системата за превенция и контрол 

на вътреболничните инфекции, периодичното скриниране на персонала, прилагането на 

стандартните предпазни мерки са инструментите за управление на качеството  в 

отделението по диализа. 
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 Summary. The goal is the work risk the medical staff working in the field of dialysis to 

be summarised as well as the measurements and precautions for prevention. The main danger 

in the field of dialysis is working with blood and other biological products. There are many 

occasions of breaking the skin which lead to transmissible diseases – most often hepatitis B, C 

and AIDS. Pre-exposure measurements: immunization – vaccination against hepatitis B, 

standard health precautions – hand hygiene, gloves, masks, googles, apparatus and working 

grounds disinfection. Post-exposure measurements: when exposed to hepatitis B virus – 

hepatitis B vaccination and hepatitis B antibodies, when exposed to hepatitis C virus – test for 

antibodies against hepatitis C virus and test of liver enzymes, when exposed to AIDS virus – 

deeply penetrative disinfection. Conclusions: Providing the staff with the necessary protection 

through vaccination is a mandatory part of the system of prevention and control of in-hospital 

infections, periodical testing of the staff and taking the standard measurements are the tools in 

controlling the quality in the department of dialysis.  
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 Резюме. Важен критерий за зрелостта на едно общество е отношението му към 

децата и хората с увреждания. Нидерландия е ратифицирала Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания (КПХУ) и Конвенцията за правата на детето (КПД). 

В държавата грижата за лица с увреждания законодателно е добре регламентирана и 

дава точна представа за ролята и мястото на медицинската сестра в системата за 

здравни и социални услуги. Цел: Да се представи системата за грижи за децата с 

увреждания в Нидерландия, законодателството, което ги урежда, мястото и ролята 

на медицинската сестра в процеса на грижи. Материал и методи: Проучени са 

литературни източници, предоставящи информация за грижите за децата с 

увреждания в страната, мястото и ролята на медицинската сестра в тази система и 

законодателството което ги регламентира. Използвани са документален и 

социологически метод. Резултати и обсъждане: Моделите за обслужване в страната 

имат своето развитие, с което и отношението към хората с увреждания търпи 

промяна. Асоциацията на хората с увреждания в Нидерландия провежда кампании с 

цел популяризиране същността на проблема. Законодателят от своя страна 

регламентира вида и достъпа до здравните и социални услуги, отговорните за това 

лица, както и мястото на медицинската сестра в тази система. Изводи: В 



Нидерландия има изградена мрежа за услуги, които трябва да допринесат за 

максималното развитие на възможностите на всяко дете с увреждане, свързано с 

неговите индивидуални потребности и нужди. Ролята и мястото на специализираната 

медицинска сестра в тази системата е ясно и точно очертана.  
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Abstract. An important criterion for the maturity of a society is its attitude towards 

children and people with disabilities. The Netherlands has signed the UN Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and the Convention on the Rights of the Child 

(CRC). In the state, the care of persons with disabilities is legislatively well regulated and gives 

an accurate picture of the role and place of the nurse in the health and social services system. 

The aim: To present the system of care for children with disabilities in the Netherlands, the 

legislation governing them, the place and role of the nurse in the care process. Materials and 

methods: Literary sources providing information on the care of children with disabilities in the 

country, the place and role of the nurse in this system and the legislation regulating them have 

been studied. Documentary and sociological method used. Results: The service models in the 

country have their development, with which the attitude towards people with disabilities is 

changing. The Association of Persons with Disabilities in the Netherlands is campaigning to 

promote the nature of the problem. The legislator, for his part, regulates the type and access to 

health and social services, the persons responsible for this, as well as the place of the nurse in 

this system. Conclusion: In the Netherlands, there is a service network in place that must 

contribute to maximizing the opportunities of every child with a disability related to their 

individual needs and needs. The role and place of the specialized nurse in this system is clearly 

and accurately outlined. 
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ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ 
 

И. Беличенова 

УНСС, Факултет „Публична администрация“ 

 

 Резюме. Управлението на публичните организации и реимбурсните политики за 

медицински изделия претърпяват мощно развитие. То е резултат от координация на 

много институции на регионално и международно ниво – Европейска Комисия, 

Европейски парламент, Министерски съвет, правителство, агенции, ведомства. 

Финансовите инструменти стават все по-авангардни, като ключово значение заемат 



тези от дарения или Crowdfunding, набиране на средства за пациентски организации и 

други. Целта на статията е да се акцентира върху ролята на публичната 

администрация за формирането на ефективни реимбурсни политики за медицински 

изделия в унисон с тенденциите и добрите практики в областта на медицинските 

изделия и активното участие в процесите, съвместно с европейските институции и 

програми. Получаването на грантове от България и участието на експерти във 

вземането на решения в условията на епидемия от COVID намира широко разбиране и 

подкрепа на публичните институции в Европа по отношение на реимбурсните политики 

за медицински изделия. Материал и методи: Статията разглежда алтернативни и 

иновативни методи за управление на публичните организации, оценка на бюджетно 

въздействие и реимбурсиране на медицински изделия, основани на Оценката на 

здравните технологии (ОЗТ). Авторът базира проучванията си на европейския и 

международен опит и политики, предвид синхронизацията с европейските регламенти 

и уеднаквяването на методите на управление и ролята на ОЗТ в областта на 

управлението на публични средства от институциите и публичните организации в 

България. Новото законодателство за медицинските изделия влезе в сила в Европейския 

съюз в края на май 2020 г. Заключение: Авторът на публикацията разглежда опита на 

международни институти за ОЗТ във Великобритания, Германия, Франция, предвид 

бенчмарка, който те имат. Представена е необходимостта от ограмотяване на 

здравните специалисти, администратори, компании в България относно 

актуалността на Европейските изисквания, ОЗТ и ключовата им роля за подобряване 

на управлението на ПО и реимбурсните политики за медицински изделия. 

 

 Ключови думи: финансиране на публични организации, реимбурсни политики, 

медицински изделия, здраве, Европейски регламенти, България, ОЗТ. 
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Abstract. Management of public organizations and reimbursement policies for medical 

devices are undergoing powerful development. It is the result of coordination of many 

institutions at regional and international level – the European Commission, the European 

Parliament, the Council of Ministers, the government, agencies and departments. Financial 

instruments are becoming more and more avant-garde, with donations or crowdfunding, 

fundraising for patient organizations and others being of key signifi cance. The aim of this 

article is to emphasize the role of public administration in the formation of effective 

reimbursement policies for medical devices, in line with the trends and good practices in the 

field of medical devices and active participation in the processes, together with the European 

institutions and programs. The receipt of grants by Bulgaria and the participation of experts in 

the decision-making in the context of the COVID epidemic is widely understood and supported 

by public institutions in Europe with regard to the reimbursement policies for medical devices. 

Material and methods: The article discusses alternative and innovative methods for managing 

public organizations and makes an assessment of the budget impact and reimbursement of 

medical devices, based on the Health Technology Assessment (HTA). The author bases her 

research on the European and international experience and policies, given the synchronization 

with the European regulations and the harmonization of management methods and the role of 



HTA in the management of public funds by institutions and public organizations in Bulgaria. 

The new legislation on medical devices came into force in the European Union at the end of 

May 2020. Conclusion: The author of the publication examines the experience of international 

HTA institutes in Great Britain, Germany and France, given the benchmark they have. The 

need to educate health professionals, administrators, companies in Bulgaria about the 

relevance of European requirements, HTA and their key role in improving the management of 

public organizations and reimbursement policies for medical devices is presented. 

 

Key words: financing of public organizations, reimbursement policies, medical devices, 

health, European regulations, Bulgaria, HTA 
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 Резюме. През не толкова далечната 1997 г. беше клониран бозайник: овцата Доли. 

В началото на 1990 г. стартира международната изследователска програма „Проект 

човешки геном” (НGР) и завършва през 2003 г. с напълно декодиран човешки геном. 

След появата на клонирането и декодиране на човешкия геном, всяко едно от тези 

епохални човешки постижения провокира много дискусии по целия свят относно това 

кое е „добро” и „лошо”, „полезно” и „вредно” от евентуалното практическо приложение 

на „възможностите” които би могло да предложи във всички сфери в живота на човека. 

В много страни по света те бяха правно регулирани, а у нас това бе направено, чрез 

влезлия в сила от 01.01.2005 г. Закон за здравето (ЗЗ), защото законодателят предцени, 

че те имат отношение към човека не само като биологичен вид, но и като човешко 

същество. Всичко това не спря дискусиите в България и по земното кълбо, нито спря 

научното им развитие. През 2018 г. китайски учени показаха на света първите клонирани 

маймуни Хуо Хуо и Ха Ха. Факт, те са и първите в света клонирани примати и това 

означава, че техническата бариера е преодоляна и науката чисто технически се намира 

на една стъпка от клонирането на човек, който също е примат от семейството на 

човекоподобните! На основата на постигнатото от науката дотук, можем съвсем 

спокойно да стигнем до заключението, че разработването на технология за клонирането 

на хора вече е напълно възможно и няма как да бъде спряна щом един път вече е открита 

от човечеството. Целта на това есе е да разгледа от гледна точка на биоетиката какви 

ползи и вреди има от приложението на научните постижения на клонирането и 

декодирането на човешкия геном в здравеопазването. Повод за написване: есето е 

написано с мотиви за участие в студентско състезание за есе по случай 19 октомври - 

Световен ден на биоетиката  на тема „Ползи и вреди в биоетиката 2020”. На есето бе 

присъдено първо място от авторитетно жури оглавявано от доц. А. Воденичарова, дм, 

председател на Българската секция „Международна мрежа по Биоетика“ - ЮНЕСКО. 
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 Abstract. In the not so distant 1997 year was a cloned mammal: Dolly the sheep. In the 

beginning of 1990 year launched the international research program "Human Genome Project" 

(NGP) and graduated in 2003year with a fully decoded human genome. After the advent of 

cloning and decoding of the human genome, each of these epoch-making human achievements 

provoked many discussions around the world about what is "good" and "bad", "useful" and 

"harmful" from the possible practical application of "the possibilities" which it could offer in 

all spheres of human life. In many countries around the world they were legally regulated, and 

in our country this was done through the one that came into force on 01.01.2005. Health Law 

(HL) because the legislator estimates that they relate to man not only as a species but also as a 

human being. All this did not stop the discussions in Bulgaria and around the globe, nor did it 

stop their scientific development. In 2018 year Chinese scientists showed the world the first 

cloned monkeys Huo Huo and Ha Ha. In fact, they are also the world's first cloned primates, 

and this means that the technical barrier has been overcome and science is technically one step 

away from cloning a human who is also a human-like primate! Based on the achievements of 

science so far, we can safely conclude that the development of technology for human cloning 

is now quite possible and can not be stopped once it has been discovered by mankind. The 

purpose of this essay is to examine, from a bioethical perspective, the benefits and harms of 

applying the scientific advances in human cloning and decoded human genome in healthcare. 

Reason for writing: the essay was written with motives for participation in a student essay 

competition on the occasion of October 19 - World Bioethics Day on "Benefits and harms of 

bioethics 2020". The essay was awarded first place by an authoritative jury headed by Assoc. 

Prof. A. Vodenicharova, MD, President of the Bulgarian Section „International Network of 

Bioethics“ - UNESCO. 

 

 Key words: human cloning, human genome, bioethics. 

 

 

 

РОЛЯ НА АКУШЕРКАТА ВЪВ ФЕТАЛНАТА МЕДИЦИНА 
 

Веселка Коцева 

Медицински комплекс „Д-р Щерев“ 

 

Резюме. Акушерката е жена, квалифицирана в оказването на родилна помощ. 

Акушерската професия е изключително древна, като самото понятие „акушерка” е 

сравнително ново и датира от времето, когато раждането на децата се пренася 

постепенно от дома на раждащата жена в болницата. В съвременното акушерство от 

голямо значение има не само родилната помощ, но и проследяването на състоянието на 

бременната жена по време на бременността – т.нар. „пренатална медицина”, в която 

ролята на акушерката е от изключително голямо значение, за да бъде оказано адекватно 

наблюдение и проследяване на бременността. Сравнително нов клон в акушерството е 



т.нар. „майчино-фетална медицина” или перинатология - субспециалност, която има за 

цел да открие, проследи и наблюдава майката и плода по време на бременността. 

Посещения на пациента при специалист по майчино-фетална медицина са заложени в 

добрата медицинска практика като препоръчителни в световен мащаб. Рамката, която е 

възприета е: първи триместър на бременността (11-13+6 г.с.); втори триместър на 

бременността (19-23+6 г.с.); трети триместър на бременността (32-34+6 г.с.). 

 

Ключови думи: акушерка, пренатална медицина, комбиниран скрининг 

 

 

THE ROLE OF THE MIDWIFE IN FETAL MEDICINE 

V. Kotseva 

Dr. Shterev Medical Complex 

 

Abstract. The midwife is a woman qualified to provide maternity care. The obstetric 

profession is extremely ancient, as the very concept of "midwife" is relatively new and dates 

back to the time when the birth of children is gradually transferred from the home of the woman 

giving birth in the hospital. In modern obstetrics is of great importance not only maternity care, 

but also monitoring the condition of the pregnant woman during pregnancy - the so-called. 

"Prenatal medicine", in which the role of the midwife is extremely important in order to provide 

adequate monitoring and follow-up of the pregnancy. A relatively new branch in obstetrics is 

the so-called "Maternal-fetal medicine" or perinatology - a subspecialty that aims to detect, 

track and monitor the mother and fetus during pregnancy. Patient visits to a specialist in 

maternal-fetal medicine are enshrined in good medical practice as recommended worldwide. 

The framework that is adopted is: first trimester of pregnancy (11-13 + 6 gestational weeks); 

second trimester of pregnancy (19-23 + 6 g. weeks); third trimester of pregnancy (32-34 + 6 g. 

weeks). 

 

Кey words: midwife, prenatal medicine, combined screening 


