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 Резюме: Университетското обучение на медицинските сестри у нас има за цел 

да превърне сестринството от  техническа и изпълнителска дейност като помощник 

на лекаря, в автономна и регулирана професия. Усвояването на техническите умения 

за извършване на лекарските назначения са в основата на практическите умения, 

които студентите трябва да усвоят по време на практическите упражнения. 

Практическото обучение на студентите от специалност „Медицинска сестра” се 

осъществява с активното участие на пациентите, които се информират за това при 

постъпване за лечение в университетските болници. Редица практически умения на 

студентите се изграждат когато имат възможност да извършват манипулации и 

процедури на  пациенти, постъпили за лечение в болницата. Целта на настоящото 

проучване е да се анализира степента на готовност и информираност, както и 

мотивацията на пациентите за участие в учебния процес на студентите от 

специалност „Медицинска сестра”. Материал и методи: Проведено е анонимно 

анкетно проучване на пациенти, приети за лечение в клиниките и отделенията на 

УМБАЛ “Лозенец” - гр. София, която е база за обучение на студентите от 

специалност „Медицинска сестра” при Медицински факултет на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”. В проучването са включени 80 пациенти, 

които са изразили писмено съгласие за участие в изследването, което е проведено през 

2020 - 2021 г. Резултати и обсъждане: При постъпване в университетските болници 

пациентите подписват документи, с които изразяват своето съгласие за участие в 

учебния процес на студентите, но в тези документи не се описва конкретно в какво се 

изразява това участие. Малко повече от половината от анкетираните пациенти са 

информирани относно практическите умения на студентите, което води до 

изграждането на високо доверие на пациентите към студентите. При наличие на 

ясни критерии пациентите биха  участвали и  в процеса на оценяване на студентите 

от специалност „Медицинска сестра”. 
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IN THE EDUCATION OF STUDENTS OF THE SPECIALTY "NURSE" 

 

D. Ivanova 

Fakulty of Medicine, Sofia University „St. Kliment Ohridski“ 

 



 

 Abstract: The University education of nurses in our country aims to transform nursing 

from a technical and executive activity as a doctor's assistant, into an autonomous and 

regulated profession. The acquisition of the technical skills for performing medical 

appointments are the basis of the practical skills that students must acquire during the 

practical exercises. The practical training of the students of the "Nursing" specialty is carried 

out with the active participation of the patients, who are informed about this when entering 

the university hospitals for treatment. A number of students' practical skills are built when 

they have the opportunity to perform manipulations and procedures on patients admitted to 

the hospital for treatment. The purpose of the present study is to analyze the degree of 

readiness and awareness, as well as the motivation of patients to participate in the 

educational process of the students of the "Nursing" specialty. Material and methods: An 

anonymous survey of patients admitted for treatment in the clinics and departments of the 

University General Hospital for Active Treatment "Lozenets"- Sofia, which is a training base 

for the students of the "Nursing" specialty at the Faculty of Medicine of the Sofia University 

"St. Kliment Ohridski". The study included 80 patients who gave written consent to 

participate in the study, which was conducted in 2020 - 2021. Results and discussion: When 

admitted to the university hospitals, patients sign documents expressing their consent to 

participate in the students' learning process, but these documents do not specifically describe 

what this participation means.  Slightly more than half of the surveyed patients are informed 

about the practical skills of the students, which leads to the building of high trust of the 

patients towards the students. In the presence of clear criteria, patients would also participate 

in the process of evaluating students from the "Nursing" specialty. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ БИОМАРКЕРИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ  

НА КОСТНОТО ВЕЩЕСТВО - СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ 

 

Д. Транчева 

Русенски университет „Ангел Кънчев“,  

Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ 

 

 Резюме. Биомаркерите за изследване на костната тъкан са група показатели, 

чиято роля се свежда основно до прогнозиране и мониториране на отговора към 

провеждана антирезорбтивна терапия, предсказване на положителен отговор към 

тази терапия или откриване на индивиди неотговарящи на съответното лечение. 

Актуалността и значимостта на темата се обуславя от факта, че съвременната 

медицина се стреми към обективизиране на клиничните находки при пациентите и 

осигуряване на ефективна терапия, което предполага нарастване на ролята на 

клинико-лабораторните изследвания. Целта на проучването е да се докаже 

клиничното значение на новите костни биомаркери относно информацията, която 

дават те за: активността на остеоцитите, скоростта на костната обмяна и 

прогностичния ефект за определянето на фрактурния риск. Материали и методи: 

Изследването включва проучване на документи и източници относно ролята на 

прилагащите се в последните години нови костни биомаркери, които са предпоставка 

за подобряване диагностиката на костните метаболитни заболявания и 

остеопорозата. Изводи: На базата на направения обзор се доказва, че с 



постепенното навлизане и приложение на маркерите за костна обмяна в клиничната 

практика, се създава възможност за ранно диагностициране на пациентите с 

повишен риск от загуба на костна тъкан. Това позволява включването на 

своевременна профилактика, с което костната загуба може да бъде предотвратена. 

 

 Ключови думи: костна обмяна, биомаркери, остеопороза, фрактурен риск, 

антирезорбтивна терапия, костна загуба 
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 Abstract. Biomarkers used in bone tissue testing are a group of indicators mainly 

intended to prognosticate and to monitor the response to antiresorptive therapy, to predict a 

positive response to this therapy or to identify persons who do not respond to the respective 

treatment. The relevance and significance of the topic is determined by the fact, that modern 

medicine strives to objectify clinical findings in patients and ensure effective therapy, which 

implies an increase in the role of clinical and laboratory research. The aim of the study is to 

demonstrate the clinical significance of new bone biomarkers regarding the information they 

provide on: osteocyte activity, bone turnover rate and prognostic effect for determining 

fracture risk. Materials and methods: The study includes a study of documents and sources 

regarding the role of new bone biomarkers applied in recent years, which are a prerequisite 

for improving the diagnosis of bone metabolic diseases and osteoporosis. Conclusions: 

Based on the review, it is proven that with the gradual introduction and application of 

markers for bone turnover in clinical practice, an opportunity is created for early diagnosis 

of patients with an increased risk of bone tissue loss. This allows the inclusion of timely 

prophylaxis, with which bone loss can be prevented. 
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ОЦЕНКА НА СОЦИОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО 
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 Резюме. Въпреки, че социално-икономическите фактори се считат за основни 

детерминанти на физическата активност, тяхното определение, както и тяхното 

измерване са основен проблем, когато се разглеждат техните взаимоотношения. 



Целта на изследването е да се направи оценка на социоикономическите фактори на 

лъчелечението при пациенти с онкологични заболявания. Материал и методи: 

Изследвани и проследени са 63-ма пациенти с рак на глава и шия, и рак на млечната 

жлеза, които попълват специфичен въпросник за оценка на качеството в началото на 

лъчелечението и след неговото приключване. Като част от въпросника за оценка на 

качеството на живот пациентите отговарят на два въпроса, свързани с тяхната 

работоспособност. Резултатите са обработени с SPSS v. 20.0, като са използвани 

вариационен, сравнителен, дисперсионен и корелационен анализи. Резултати: 

Средната възраст на изследваните пациенти е 57.2 г. ± 10.8 г. (32-88 г.). В 

трудоспособна възраст са 73% от пациентите. Способността да работят и 

удовлетвореността от работата корелират негативно с онкологичното заболяване и 

лъчелечението. Заключение: Социално-икономическите фактори и физическата 

активност са признати за ключови фактори, влияещи върху оцеляването и 

качеството на живот на пациентите с онкологично заболяване. Въпреки това, по-

малко се знае за техните взаимодействия сред тази група пациенти. Установено е, че 

социално-икономическият статус е тясно свързан с онкологичното заболяване, като 

проведеното лъчелечение корелира негативно със способността на изследваните 

пациенти да работят и тяхната удовлетвореност от работата. 
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 Аbstract. Although socioeconomic factors are considered major determinants of 

physical activity, their definition as well as their measurement is a major problem when 

considering their relationships. The purpose of the study is to evaluate the socioeconomic 

factors of radiation treatment in patients with oncological diseases. Material and methods: 63 

patients with head and neck cancer and breast cancer who completed a specific quality 

assessment questionnaire at the beginning of radiotherapy and after its completion were 

studied and followed.. As part of the quality of life assessment questionnaire, patients answer 

two questions related to their ability to work. The results were processed with SPSS v. 20.0, 

using variance, comparative and correlation analyses. Results:The mean age of the studied 

patients was 57.2 ± 10.8 years (32-88 years). 73% of patients are of working age. Ability to 

work and job satisfaction were negatively correlated with cancer and radiation treatment. 

Conclusion: Socio-economic factors and physical activity are recognized as key factors 

influencing survival and quality of life of cancer patients. However, less is known about their 

interactions among this group of patients. Socio-economic status was found to be closely 

related to oncological disease, with radiation treatment being negatively correlated with the 

studied patients' ability to work and and their job satisfaction. 
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БЕЛОДРОБЕН ТРОМБЕМБОЛИЗЪМ ПРЕЗ ПОСЛЕРОДОВ ПЕРИОД –  

РОЛЯ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ, ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЙ 

 

П. Павлова 

Клиника по кардиология, УМБАЛ ,,Свети Георги“ - Пловдив 

 

 Резюме. Белодробният тромбемболизъм (БТЕ) е остро запушване на 

артериите на белия дроб с тромб или ембол, който най-често изхожда от тромбоза 

(запушване) на дълбоките вени на долни крайници. Белодробната тромбемболия е 

сериозно заболяване, което причинява увреждане на участъка от белия дроб с 

нарушено кръвоснабдяване. Ако белодробната тромбемболия засегне големи съдове на 

белия дроб, съществува реална опасност за живота на пациента. При поява на 

подобен тип усложнения по време на бременността и послеродовия период, 

последствията са неблагоприятни и с лоша прогноза. Целта на проучването е да се 

проследят пациенти с доказан БТЕ през послеродов период, като се оцени обратното 

развитие на симптоматиката след проведените специфични здравни грижи. 

Представяне на клиничен случай на родилка с белодробна тромбемболия и 

диагностицирана тромбофилия, при който е на лице благоприятен изход. Материал и 

методи: Медицински досиета на всички хоспитализирани пациенти с диагноза БТЕ в 

Клиника по кардиология на УМБАЛ ,,Св. Георги“ ЕАД Пловдив, за период от две години 

са прегледани ретроспективно. Използван е документален метод чрез извличане на 

информация от историята на заболяването и прякото наблюдение на състоянието на 

пациента. Описани са ходът на наблюдение на заболяването, диагностичният план и 

терапевтичното поведение. Резултати: С описания случай се представят 

клиничните данни, възможните усложнения и рисковете за това заболяване в 

послеродовия период. Заключение: Благодарение на професионализма, 

мултидисциплинарния екип от специалисти, и положените специфични здравни грижи 

и мениджмънт на сестринския процес в Клиника по кардиология, възстановяването на 

пациентката премина без усложнения и на 10-ия ден тя бе изписана в добро общо 

състояние.  

 

 Ключови думи: белодробна тромбемболия, родилка, тромбофилия, здравни 

грижи, сестрински процес 

 

 

PULMONARY THROMBOMBOLISM IN THE POSTPARTUM PERIOD -  

ROLE OF SPECIFIC HEALTH CARE, CASE REPORT 

 

P. Pavlova 

Cardiology Clinic, St. George University Hospital for Active Treatment - Plovdiv 

 

 Abstract. Pulmonary thromboembolism (PTE) is an acute occlusion of the arteries of 

the lungs with a thrombus, which usually originates from the deep veins of the lower 

extremities. Pulmonary embolism is a serious disease, which causes damage to the region of 

the lung with disrupted circulation. If large branches of the pulmonary artery are affected, it 



could be life-threatening. During pregnancy and the postpartum period, pulmonary embolism 

is with unfavorable consequences and a bad prognosis. Aim: The purpose of the study is to 

follow up patients with proven BTE in the postpartum period, assessing the reverse 

development of symptoms after the specific health care provided. To present a case of 

pulmonary embolism in a postpartum woman diagnosed with thrombophilia with a favorable 

outcome. Material and methods: Medical records of all hospitalized patients diagnosed with 

BTE in the Cardiology Clinic of the UMBAL, St. Georgi" EAD Plovdiv, for a period of two 

years, were reviewed retrospectively. A documentary method was used by extracting 

information from the history of the disease and direct observation of the patient's condition. 

The course of monitoring the disease, the diagnostic plan and the therapeutic behavior are 

described. Results: The clinical data, possible complications and risks of this disease in the 

postpartum period are presented with the described case. Conclusion: Thanks to the 

professionalism, the multidisciplinary team of specialists, and the specific health care and 

management of the nursing process in the Cardiology Clinic, the patient's recovery was 

uneventful and on the 10th day she was discharged in good general condition. 
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БЪДЕЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  

В ПРЕВЕНЦИЯТА ЗА ИНФАРКТ НА МИОКАРДА 

 

М. Коева, Т. Тодорова 

Катедра „Здравни грижи” , Медицински факултет 

Тракийски университет - Стара Загора 

 

 Резюме. Тенденцията за увеличаване заболеваемостта от миокарден инфаркт 

е все по-тревожна. Голямата му социална значимост се свързва с изключително 

високата инвалидизация и смъртност до която води. След 2019 година, леталният 

изход за пациентите в световен мащаб са достигнали до повече от 8 милиона 

годишно, като България се нарежда сред страните със сравнително повишена 

смъртност. Цел: Да се повишат информираността и знанията на бъдещите 

професионалисти по здравни грижи относно миокардния инфаркт, както и да се 

мотивират към активно практическо участие в промоцията и първичната 

профилактика още през първата година на своето обучение. Материали и методи: 

За постигане на целите, бъдещи специалисти по здравни грижи бяха включени в 

изготвянето на обучителни материали (тип брошури), като впоследствие 140 копия 

бяха разпространени сред хора от различни възрастови групи в гр. Стара Загора и 

Пазарджик на случен принцип. В здравното обучение се включиха общо 15 студенти 

от специалност “Медицинска сестра” - I курс в Медицински факултет на Тракийски 

университет – Стара Загора.  

Изводи: Редица са рисковите фактори, влияещи негативно върху работата на 

сърцето, тяхното избягване или намаляване, както и фокусът върху ранната 

първична профилактика са от решаващо значение за превенцията му. Участието на 

бъдещите професионалисти по здравни грижи в промоцията и първичната 

профилактика на миокардния инфаркт даде положителни резултати, повишавайки 

техните знания и мотивация за включването им в последващи бъдещи проекти и 

програми.  

 



 Ключови думи: миокарден инфаркт, информираност, бъдещи професионалисти 

по здравни грижи, рискови фактори, първична профилактика, мотивация 

  

 

FUTURE HEALTH CARE PROFESSIONALS  

IN THE PREVENTION OF MYOCARDIAL INFARCTION 

 

M. Koeva, T. Todorova 

Department of Health Care, Medical Faculty 

Trakia University – Stara Zagora 

 

Abstract. The trend of increasing incidence of myocardial infarction is increasingly alarming. 

Its great social significance is associated with the extremely high disability and mortality it 

leads to. After 2019, the death rate for patients worldwide has reached more than 8 million 

per year, and Bulgaria ranks among the countries with relatively high mortality. Purpose of 

the article: To increase the awareness and knowledge of future health care professionals 

regarding myocardial infarction, as well as to motivate them to active practical participation 

in promotion and primary prevention already in the first year of their studies. Materials and 

methods: To achieve the goals, future health care specialists were involved in the preparation 

of training materials (type of brochures), as subsequently 140 copies distributed among 

people of differe„nt age groups in the cities of Stara Zagora and Pazardzhik on a random 

basis. A total of 15 students from the "Nursing" specialty - 1st year at the Faculty of Medicine 

of Thrace University - Stara Zagora participated in the health education. Conclusions: There 

are a number of risk factors that negatively affect the work of the heart, their avoidance or 

reduction, as well as the focus on early primary prevention are crucial for its prevention. The 

participation of the future health care professionals in the promotion and primary prevention 

of myocardial infarction produced positive results, increasing their knowledge and motivation 

for their involvement in subsequent future projects and programs. 

 

 Keywords: myocardial infarction, awareness, future health care professionals, risk 

factors, primary prevention, motivation 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА - ПОГЛЕД В МИНАЛОТО,  

АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩЕТО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В БЪДЕЩЕТО 

 

С. Сальохлева, Т. Тодорова 

Катедра „Здравни грижи”, Медицински факултет 

Тракийски университет - Стара Загора 

 

 Резюме. Професията „Медицинска сестра“ има изключително богата 

история. От миналото до сега тя еволюира, за да стане това, което е днес -  не само 

грижа, слушане, мислене, разбиране, но и планиране, анализиране, организиране и 

ръководство. Целта на настоящата статия е да се опишат най-общо настъпилите 

промени в развитието на сестринството - от далечното минало до наши дни, както и 

да се разкрият част от възможностите, предизвикателствата и трудностите, пред 

които е изправена съвременната медицинска сестра. Материали и методи: 

Използвани са методи на теоретично разсъждение на база на достъпната научна 



литература. Анализ: В далечното минало работата на милосърдните сестри в 

помощ на лекаря е била от съществено значение и се е свързвала основно с добро 

домакинство. В съвременни условия на медицинските сестри се възлагат все по-големи 

и отговорни задачи, те са по-авторитетни, автономни, с по-разширени компетенции 

и поемащи значителен контрол върху професията си. С въвеждането на изкуствения 

интелект и роботизираната хирургия в медицинската практика, се дават огромни 

възможности. Но това вероятно ще изправи медицинските сестри пред нови 

предизвикателства и бъдещи проблеми. В бъдеще ще се тестват уменията и 

устойчивостта им, както и способността им за адаптиране към променящите се 

условия.  
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 Abstract. The profession "Nurse" has an extremely rich history. From the past to the 

present, it has evolved to become what it is today - not only caring, listening, thinking, 

understanding, but also planning, analyzing, organizing and leading. The purpose of this 

article is to describe the general changes in the development of nursing - from the distant past 

to the present day, as well as to reveal some of the opportunities, challenges and difficulties 

facing the modern nurse. Materials and methods: Methods of theoretical reasoning based on 

the available scientific literature were used. Analysis: In the distant past, the work of nurses 

who were needed to help the doctor was essential and was associated mainly with good 

housekeeping. In modern conditions, nurses are assigned more and more responsible tasks, 

they are more authoritative, autonomous, with more extensive competencies and taking 

significant control over their profession. With the introduction of artificial intellect and 

robotized surgery in medical practice, great opportunities are provided. But this is likely to 

present nurses with new challenges and future issues. In the future, their skills and resilience, 

as well as their ability to adapt to the changing conditions, will be tested. 
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 Резюме. Здравните грижи в условията на COVID пандемия претърпяха 

значителни промени и се сблъскаха с непредвидени трудности, свързани с ползване на 

предпазни облекла и други лични предпазни средства за защита на собственото здраве 



на професионалистите по здравни грижи. Наред с грижите за физическото и 

психическото благополучие на пациентите, на професионалистите по здравни грижи 

се наложиха допълнителни обучения в екстремни условия, относно безопасното 

ползване на кислородни инсталации, правилното ползване на личните предпазни 

средства, дезинфектанти и др. Целта на проучването е да се установи влиянието 

COVID-19 върху здравните грижи и необходимостта от адаптирани към новите 

условия обучения и мероприятия за мотивация на работещите професионалисти по 

здравни грижи и запазване на психичното им здраве в условия на пандемия. Материал 

и методи: Проведено е  анкетно проучване сред 40 медицински сестри, работещи от 

началото на пандемията  на първа линия  в COVID отделения на МБАЛ ,"Д-р Атанас 

Дафовски" АД – град Кърджали. Проучването е проведено през месец март 2022 г. За 

целта на проучването е използвана специално разработена анкетна карта. 

Участието на медицинските сестри в пряката индивидуална анкета е анонимно. 

Резултати и обсъждане: В проучването са включени основно редови практикуващи 

медицински сестри.  Тяхната възраст  и продължителност на професионален опит е 

различна. По- голямата част (82 %) от анкетираните са преболедували COVID-19 към 

момента на провеждане на анкетата. На въпрос: „Бяха ли Ви полезни обученията за 

ползване на лични предпазни средства?“ 95% от анкетираните професионалисти по 

здравни грижи са отговорили положително. На въпрос дали са били полезни 

проведените обучения за безопасно използване на кислородните инсталации, всички 

анкетирани професионалисти по здравни грижи  са отговорили положително. 

Резултатите от отговорите на тези въпроси още веднъж потвърждават 

необходимостта от обучения във всеки един момент с оглед  безопасната и 

компетентна работа в условия на пандемия от COVID-19, с цел запазване качеството 

на здравните грижи и намаляване на неблагоприятните фактори. Изводите се 

съдържат до голяма степен в препоръките, които са дали част от анкетираните 

професионалисти по здравни грижи: 1. Повече обучен персонал за постигане на 

качествени здравни грижи; 2. По-чести обучения на персонала, с оглед безопасната 

работа в рискова среда; 3. Спазване на мерките и стимулиране на ваксинирането. 

 

 Ключови думи: здравни грижи, COVID-19, професионалисти по здравни грижи, 

психично здраве 

 

 

SPECIFICITY OF HEALTH CARE IN CONDITIONS OF COVID PANDEMIC 

 

S. Myumyun, S. Karakasheva, S. Dimitrova, H. Sefetin, M. Koleva 

MHAT "Dr. Atanas Dafovski" AD, Kardzhali  

 

 

 Abstract. Health care in the context of the COVID pandemic has undergone 

significant changes and faced unforeseen difficulties related to the use of protective clothing 

and other personal protective equipment to protect the own health of healthcare 

professionals. Along with caring for the physical and mental well-being of patients, 

healthcare professionals have had to undergo additional training in extreme conditions, 

regarding the safe use of oxygen installations, the correct use of personal protective 

equipment, disinfectants, etc. The purpose of the study is to determine the impact of COVID-

19 on health care and the need for training and events adapted to the new conditions to 

motivate working health care professionals and preserve their mental health in pandemic 

conditions. Material and methods: A survey was conducted among 40 nurses working since 



the beginning of the pandemic on the front line in the COVID wards of MHAT "Dr. Atanas 

Dafovski" AD, Kardzhali. The survey was conducted in the month of March 2022. For the 

purpose of the survey, a specially developed questionnaire was used. Nurses' participation in 

the direct individual survey is anonymous. Results and Discussion: The study included 

mainly rank-and-file nurse practitioners. Their age and length of professional experience is 

different. The majority (82%) of the respondents had recovered from COVID-19 at the time of 

the survey. When asked, "Did you find the PPE training helpful?" 95% of the health care 

professionals surveyed responded positively. When asked whether the training provided on 

the safe use of oxygen systems was useful, all health care professionals surveyed responded 

positively. The results of the answers to these questions once again confirm the need for 

training at any time with a view to safe and competent work in conditions of a pandemic of 

COVID-19, with the aim of preserving the quality of health care and reducing adverse 

factors. The conclusions are largely contained in the recommendations given by some of the 

health care professionals surveyed: 1. More trained personnel to achieve quality health care; 

2. More frequent staff training, with a view to safe work in a risky environment; 3. 

Compliance with the measures and stimulation of vaccination. 
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