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ЧУЖДОЕЗИКОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ - ФАКТОР ЗА УСПЕШНА  

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Албена Андонова 

 

THE FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE – FACTOR FOR SUCCESSFUL  

PROFESSIONAL REALIZATION 

 

Albena Andonova 

 
ABSTRACT: In the modern global world the free transit of people of EU is a reality. Many European coun-

tries have a serious lack of medical specialists. 

In the modern society the mastering of foreign language is a prerequisite for successful professional realiza-

tion now and in future. The research found: around 60% of the future nurses have a intention to work abroad. A 

significant number of students are speaking foreign language or they are studying in the moment (total 88,56%). 

There is a statistically significant relationship between knowing a foreign language and a desire to work abroad. 

Keywords: students, foreign language skills, desire, work abroad. 

 

Въведение 

 

 След 1989г. все повече медицински сестри 

търсят професионална реализация в чужбина. 

Тревожна е и тенденцията за  увеличаване 

броя на младите медицински специалисти, 

желаещи да работят в чужбина. Това доведе 

до намаляване броя на медицинските сестри 

работещи в системата на здравеопазване в 

страната. По данни на  председателят на 

БАПЗГ М. Василева „в страната има около 26 

000 сестри в работоспособна възраст и около 

2500 работещи пенсионери. Това е около 50% 

от необходимия брой или от т. нар. санитарен 

минимум. От 2009 до 2012 година средно са 

напускали страната по 1200 сестри. През ми-

налата 2013 г. техният брой е 750.” [1]. 

Като основни причини медицинските спе-

циалисти да напуснат страната се очертават 

липсата на адекватно заплащане, лоши усло-

вия на труд и претоварването с работа. Все 

още липсва и законова регламентация на зап-

лащането спрямо квалификацията, придобита 

при различни форми на обучение (специали-

зации, курсове и др.). Тези проблеми понижа-

ват качеството на здравните грижи и се на-

рушават правилата на добрата медицинска 

практика. Всичко това има негативно отраже-

ние върху оценката на обществото за работа-

та на здравните специалисти, създава се нап-

режение и неодобрение сред потребителите 

на медицински услуги на фона на все по-

нарастващите им нужди. Липсата на воля за 

решаване на проблемите на държавно и ме-

ниджърско ниво принуждава част от здравни-

те специалисти да търсят професионална реа-

лизация в чужбина. 

В днешния глобален свят свободното дви-

жения на хора главно в ЕС,  създава възмож-

ности за успешна реализация на пазара на 

труда в икономики предлагащи високо зап-

лащане на труда. В много европейски държа-

ви има сериозен недостиг на медицински 

специалисти. Владеенето на чужд език спома-

га за бързо и успешно професионално реали-

зиране  на специалистите по здравни грижи. 

В настоящият момент учебните програми на 

специалност „медицинска сестра” отговарят 

на Директива 2005/36/ЕО относно признава-

нето на професионални квалификации (в сила 

от 20.10.2007г) и съответстват на Директива 

55 от 2013 г. на Европейския съюз (ЕС) [2], 

[3]. 

Проучване проведено от Фондация на биз-

неса за образованието по проект „Проучване 

сред работодатели и млади хора в България 

на уменията за заетост на българските младе-

жи” на базата на стратегии и програми на ЕС 

за успешна заетост на хората в работоспособ-

на възраст и учене през целия живот установи 

20 ключови компетентности изграждащи 

профила на „идеалния служител”. Едно от 

тези умения е „Чуждоезикови компетенции” – 

използване (писмено и говоримо) на чужд 
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език, междукултурен опит и познания [4]. 

Това е компетентност, която българските 

работодателите очакват от новите си служи-

тели да притежават сега и за в бъдеще. Тази 

компетентност е поставена от тях на девето 

място, а от младите хора на седмо от общо 

двадесет компетентности. 

Цел: Целта на проучването е да се устано-

ви нагласата на медицинските специалисти за 

работа в чужбина, както и до каква степен 

това намерение се повлиява от владеенето на 

чужд език. 

Материали и методи: Въпросите в анке-

тата са  част от по-мащабно анонимното ан-

кетно проучване проведено през 2010 г. с 260 

студенти от специалност „медицинска сест-

ра”. Анкетираните са от Тракийски универси-

тет, гр.Стара Загора: І курс-28, ІІ курс-50, ІІІ 

курс-81, ІV курс-76 студента и от Медицинс-

ки университет, гр. Пловдив: І курс-25 сту-

дента.  

В експертната оценка на резултатите от 

проучването участват 23 експерти-

хабилитирани преподаватели с дългогодишен 

опит в сферата на образованието на специа-

листите от направленията „Здравни грижи” и 

„Обществено здраве” и в областта на висшето 

медицинско образование. 

Резултатите от проучването се обработиха 

математически и графично с Microsoft Office 

Excel 2003.ink. 

Анализи и резултати: Относно намерени-

ето на студентите след дипломирането си да 

започнат работа в страната или чужбина се 

установи, че повече от половината анкетира-

ни (59,68%) заявят желание да търсят профе-

сионална реализация извън България 

. 

 

да не не съм

решил/а

медицински

сестри

59.68% 10.77% 29.65%

 
Фиг.1 Желание на анкетираните за професионална реализация в чужбина 

 

Анализите на данните от анкетното проуч-

ване показаха, че над половината от студен-

тите (57,37%) владеят друг език освен бъл-

гарски и почти 24% от респондентите изуча-

ват в момента чужд език. Това може да се 

приеме като предпоставка за търсене на рабо-

та от младите хора извън пределите на стра-

ната. 

Експертите определят като тревожен фак-

та, че студентите декларират желание за ра-

бота в чужбина поради по-добрите финансови 

условия. Анкетираните посочват като водещи 

фактори при избора им на работа  заплащане-

то (82%) и условията на труд (70,07%). От 

отговорите им може да се направи извод, че 

при избора си на месторабота те не са склон-

ни да правят компромиси с тези фактори. 

Владеенето на чужди езици спомага за емиг-

рацията с цел работа. Някои експерти посоч-

ват, че това би довело до още по-голям недос-

тиг на медицински специалисти [5]. 

В съвременния глобален свят владеенето 

на поне един чужд език е огромно предимст-

во за успешна професионална реализация не 

само в чужбина, но и в България. С развитие-

то на туризма и на медицинския туризъм все 

повече чуждоезиковите умения на здравните 

специалисти  са фактор подпомагащ намира-

нето на работа срещу адекватно заплащане. 

Не може да не се отбележи с положителен 

знак факта, че около 45% от всички респон-

денти владеят друг език освен майчиния и 

българския. Разгледаните в детайли отговори 

на анкетираните посочили, че владеят друг 

език освен български установи: най-много на 

брой студенти (53) не посочват конкретен 
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отговор, турски език владеят 41, английски 

език 39, 8 немски, а два чужди езика ползват 

8 анкетирани. 
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Фиг. 2 Брой студенти знаещи друг език освен български език  

 

Турският език е майчин за 80,52% (33 студен-

ти) от респондентите посочили, че го владеят. 

Почти половината имат намерение да работят 

извън България-около 35% от тях посочват 

Турция, Великобритания, Германия и др. В 

анкетната карта няма включен въпрос касаещ 

гражданството на участниците в проучването. 

Около 80% от студентите владеещи чужд 

език (не майчин и български) декларират же-

лание за работа в чужбина. Следователно 

може да се приеме, че чуждоезиковите ком-

петенции улесняват професионалната реали-

зация извън пределите на страната. Малък 

дял (около 30%) от анкетираните посочват 

държавата в която искат да работят. Най-

предпочитани са Великобритания и Герма-

ния, следвани от Белгия, Турция, Холандия и 

др. Това са все държави с добро заплащане на 

труда на медицинските специалисти.  

 

Изводи 

 

В съвременното общество владеенето на 

чужди езици спомага за успешна професио-

нална реализация в настоящето и в бъдещето, 

у нас или в чужбина.  

 Около 2/3 от бъдещите медицински 

сестри имат желание да работят в чужбина.  

 Водещи фактори при избора на работа 

за респондентите са заплащането (82%) и 

условията на труд (70,07%).  

 Почти половината (45%) студенти 

владеят чужд език, а около 80% от тях декла-

рират желание за работа в чужбина след за-

вършване на обучението си.  
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ABSTRACT: In the last decade the European commission has developed many strategies, projects, pro-

grams for improving and increasing of qualification of people in working age. The guidelines are for improving 

the conditions for professional orientation, lifelong learning, increasing of the skills for employee. 

The national research found 20 most important key competences needed for the youth for successful realiza-

tion of the labor market.  

The studying for self-assessment of their skills for employment was conducted with 60 students of “nurse” 

specialty. Thracian university. It was found that a significant proportion have the five most important key skills 

that form the profile of the “ideal employee” formed by the national survey. 

Keywords: self-assessment, key competences for employee, students, youth, employers 

 

Въведение 

 

 Ученето през целия живот (наречено още 

перманентно, непрекъснато, продължаващо) 

може да се дефинира като всяка  целенасоче-

на учебна дейност, която служи за непрекъс-

нато повишаване на знанията, уменията, ком-

петентността и квалификацията. 

Съветът на Европейската комисия в Резо-

люцията „По-успешно включване на профе-

сионалното ориентиране в стратегиите за 

учене през целия живот” от 2008 г. посочва, 

че придобиването на умения за професионал-

но ориентиране през целия живот е важен 

елемент за успешна заетост на хората в тру-

доспособна възраст посредством образование, 

обучение и реализация на пазара на труда. 

Това може да се постигне единствено чрез 

ключовата компетентност „да се научим да 

учим“, социални умения, инициативност, 

предприемачество и др. Подчертава се, че 

„професионалното ориентиране е постоянен 

процес, който позволява на гражданите, във 

всяка възраст и през целия си живот, да оце-

няват своите умения, компетентности и инте-

реси, да вземат решения, свързани с образо-

ванието, обучението и заетостта, както и да 

направляват личното си развитие по отноше-

ние на образованието и обучението, на работ-

ното място или в други сфери, в които тези 

умения и компетентности се придобиват 

и/или използват. Професионалното ориенти-

ране обхваща индивидуални или колективни 

дейности, свързани с предоставяне на инфор-

мация, консултиране, оценка на компетент-

ности, подпомагане и преподаване на компе-

тентности, необходими за вземане на реше-

ния, и направляване на професионалното раз-

витие.” [1]. 

В тази насока се работи и у нас. Нацио-

нално проучване на професионалната ориен-

тация и мотивацията на студентите в Бълга-

рия е проведено през ноември 2007 г. Обхва-

нати са 12 477 студенти от страната, което 

съставлява над 10% от студентите в България. 

Проучването е проведено за пръв път у нас и 

негови организатори са Hewitt Associates и 

стратегическият им партньор за България - 

Мандей Инсайт, Фондация на бизнеса за об-

разованието, с подкрепата на Американската 

агенция за международно развитие (USAID), 

Българо-американска кредитна банка АД и 

"Ей И Ес Марица Изток 1". В провеждането 

на изследването участват и университетските 

кариерни центрове в цялата страна. Извадката 

е национално представителна. Целта на про-

учването е да се проследят очакванията, наг-

ласите и подготовката за професионална реа-

лизация на студентите у нас. Основните теми 

на изследването са: удовлетвореността от 
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образованието; очакванията и нагласите по 

отношение на бъдещ работодател и кариера; 

подготовката на студентите за бъдеща работа 

и желаните области за развитие [2]. Резулта-

тите дават представа за мотивите, професио-

налните нагласи, ориентация и пригодност на 

младите хора у нас. Авторите изразяват ста-

новището, че с проучването допринася за 

подобряване на възможностите за успешното 

кариерно развитие на младите хора. 

Проучване проведено у нас в края на 2010 

г. от Фондация на бизнеса за образованието 

(ФОБ) по проект „Проучване сред работода-

тели и млади хора в България на уменията за 

заетост на българските младежи” сред 119 

работодатели, показа за тях най-важните уме-

ния и качества, които търсят при наемане на 

служители на работа [табл.1]. Посочените 

умения, изграждат профила на „идеалния 

служител”. Интересен е фактът, че представа-

та на 1023 млади хора, взели участие в проуч-

ването за това какво търсят компаниите при 

наемане на служители съвпада с тази на рабо-

тодателите [3]. 

Според тях петте най-важни умения са от-

ново професионалните знания и умения, го-

товност и желание за учене, адаптивност, 

междуличностни умения, ефективност  [4]. 

Уменията за управление на кариерата се 

отнасят до целия спектър от компетенции, 

осигуряващи структуриран подход, чрез кои-

то хората да събират, анализират, синтезират 

и организират себепознавателна, образова-

телна и професионална информация, както и 

уменията да вземат решения и да осъществя-

ват преходи в кариерата си.  

Уменията за заетост са общият език на 

който комуникират работодатели и служите-

ли [5]. 
Компетенциите са знания, умения, прило-

жени и усвоени в дадена работна ситуация. 

Придобити в края на обучението, те трябва да 

се поддържат, чрез ученето през целия живот. 

За медицинските специалисти непрекъснато-

то повишаване на квалификацията трябва да 

бъде непрекъснат процес позволяващ своев-

ременно усвояване на най-новите достижения 

на медицинската наука и практика. 

Цел: Целта на проучването е да установи 

мнението на студентите в каква степен при-

тежават необходимите ключови умения за 

успешна реализация на пазара на труда. 

Материали и методи: В изследването е 

използвана част от  въпросник относно само-

оценката на младите хора за притежаване на 

посочените умения. Разработката е на „Фон-

дация на бизнеса за образованието” имаща за 

цел да установи доколко младите хора в Бъл-

гария до 35-годишна възраст са пригодни за 

заетост и какви са уменията, които работода-

телите очакват те да притежават. 

Анкетирани са 45 студенти ІІІ курс и 15 от 

ІV курс, специалност „медицинска сестра”, 

Тракийски университет. Проучването не е 

репрезентативно, проведено е през 2014 г. 

Резултатите от проучването са обработени 

математически и с Microsoft Office Excel 

2003.ink. 

Анализи и резултати: В доклада на ФОБ 

са посочени следните по-значими изводи: 

1. В основни линии представата на мла-

дите хора за това, какво търсят компаниите 

при наемане на нови служители на работа, 

съвпада с уменията, които изискват работода-

телите. 

2. Петте най-важни умения, които се 

изискват при наемане на работа, както за ра-

ботодателите, така и според младежите, са:  

 Професионални знания и умения;  

 Готовност и желание за учене; 

 Адаптивност;  

 Междуличностни умения; 

 Ефективност [6]. 

Със задоволство трябва да се отбележи, че 

относително висок процент от анкетираните 

студенти посочват, че притежават в „голяма” 

и „най-голяма” степен петте умения посочени 

като най-значими в доклада от двете групи 

анкетирани - лица до 35 г. възраст и работо-

датели. 

 

Таблица 1 

Моля, оценете всяко умение с „Х” от 1 до 4,  

като 1 е в най-малка степен, а 4 – в най-голяма 

1 2 3 4 

1 Адаптивност - умение за приспособяване, гъвкавост, бързо 

ориентиране към изискванията на променящата се среда, 

включително умения за работа под стрес и в кратки срокове 3,34% 6,68% 
73,48

% 1,67% 

2 Готовност и желание за учене - възприемчивост, любозна-

телност, желание за самоусъвършенстване, търсене и приемане 0% 3,34% 
38,41

% 
58,45

% 
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на обратна връзка 

3  Етика - лоялност, коректност, почтеност 
0% 10,02% 

58,45
% 

31,73
% 

4 Ефективност - способност за справяне с работните задачи с 

добри резултати 0% 8,35% 
58,45

% 33,4% 

5 Компютърни умения – използване на текстообработващи 

програми, таблици, интернет приложения 8,35% 20,04% 
35,07

% 
36,74

% 

6 Лидерски умения – умения за планиране, управление и моти-

виране на хора, вземане на решения, водене на преговори и др. 21,71% 46,76% 
25,05

% 6,68% 

7 Математически умения - работа с числа, акуратност, мето-

дичност, точност 31,73% 33,4% 
26,72

% 8,35% 

8 Междуличностни умения - умения за работа в екип, сътруд-

ничество, преодоляване на конфликти, общителност, създаване 

на контакти 1,67% 10,02% 
25,05

% 
63,46

% 

9 Мотивация – ентусиазъм, положително отношение към рабо-

тата 0% 1,67% 
36,74

% 
61,79

% 

10 Професионални умения и знания – специфични умения и 

познания за професионалната област, адекватна представа за 

работата 6,68% 15,03% 
65,13

% 
13,36

% 

11 Комуникация на роден език – ясно, убедително и грамотно 

изразяване в устна и писмена форма 0% 0% 
11,69

% 
53,44

% 

12 Критическо мислене - аналитичност, логика, непредубеде-

ност, прецизност, задълбоченост 0% 10,02% 66,8% 
23,38

% 

13 Офис умения - намиране и организиране на информация, до-

кументи, данни; работни навици; използване на офис техника 13,36% 11,69% 
40,08

% 
23,38

% 

14 Предприемачески умения - инициативност, предприемчи-

вост, проактивност, бизнес познания и усет, решителност, уме-

ния за взимане на решения и поемане на рискове 1,67% 41,75% 
45,09

% 
11,69

% 

15 Себепредставяне - умения за успешно представяне. при кан-

дидатстване за работа и по време на интервю, увереност в соб-

ствените качества, позитивност, убедителност, владеене на 

деловата комуникация и етикет 0% 23,38% 
38,41

% 
38,41

% 

16 Творчески умения - креативност, иновативност, находчивост, 

изобретателност, нестандартно мислене 6,68% 33,4% 50,1% 
10,02

% 

17 Технически умения –умения за използване на софтуер, прог-

рами и оборудване 21,71% 21,71% 
38,41

% 
18,37

% 

18 Умения за работа с клиенти – отзивчивост, емпатия, пози-

тивна нагласа, такт, толерантност, търпение, любезно отноше-

ние 1,67% 3,34% 
25,05

% 
71,81

% 

19 Умения за самоуправление – отговорност, самостоятелност, 

организация на времето и работните задачи  0% 5,01% 50,1% 
45,09

% 

20 Чуждоезикови компетенции – използване (писмено и гово-

римо) на чужд език, междукултурен опит и познания  30,06% 25,05% 
30,06

% 
15,03

% 

 
Анализа на данните установи, че най-

многобройна е групата на студентите посочи-

ли, че притежават  в максимална степен след-

ните умения като: Умения за работа с клиен-

ти (71,81%), Междуличностни умения 

(63,46%), Мотивация (61,79%), Готовност и 

желание за учене (58,45%),  

Следваща е групата оценяващи се, че вла-

деят в „голяма” степен слединте умения: 

Адаптивност (73,48%), Критическо мислене 

(66,8%), Професионални умения и знания 

(65,13%), Етика и Ефективност (по 58,45%). 

Притежаването на професионални умения 

и знания е основно изискване за всички про-

фесии. В медицинските специалности профе-

сионалната компетентност е от особено зна-

чение, защото грижите за живота и здравето 

на човека е основна морално-етична ценност 

на съвременното общество. Тези компетент-

ности се придобиват и формират още от са-

мото начало на обучението. Кр. Митева по-

сочва, че „цялостният процес на обучение във 

висшето училище има за цел да осигури ка-

чествено формиране на специфични профе-

сионални знания, умения, личностни нагласи 

и отношения.” [7]. Авторът отбелязва, че 

„компетентностно ориентираното обучение 

визира тези компетентности, които личността 
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трябва да овладее, за да бъде конкурентно 

способна на пазара на труда” [8]. 

Въз основа на казаното логично се форму-

лира извода, че студентите осъзнават важ-

ността на високото ниво на професионална 

подготовка за бъдещата си професионална 

реализация, но оценяват, че все още не при-

тежават всички необходими професионални 

компетентности. 

За медицинските професии е много важно 

притежаването на междуличностни умения и 

етично отношение към пациента в процеса на 

предоставяне на здравни грижи. Този процес 

е емоционално обгрен поради срещата с бол-

ката и страданието, но и с радостта и благо-

дарността. От медицинските специалисти се 

изисква да притежават личности качества и 

умения да общуват с различни категории па-

циенти и семействата им. Медицинската про-

фесия осигурява на хората здравни услуги. Те 

се реализират чрез особени отношения между 

професионалистите и пациентите при навли-

зане в интимната сфера, достъп до конфиден-

циална информация и др. 

Медицинските услуги са едни от най-

бързо развиващият се сектор в който се при-

лагат най-новите и високо технологични на-

учни постижения. За успешна реализация в 

медицинската професия са необходими висо-

ко ниво на мотивация, готовност и желание за 

учене, адаптивност, критическо мислене и 

ефективност. 

При анализа на данните се установи, че 

значително малка група студенти (около 35%) 

определят, че владеят в ниска степен някои 

умения. В „малка” степен владеят – „Лидерс-

ки умения” (46,76%), „Предприемачески уме-

ния” (41,75%), „Математически умения” и 

„Творчески умения” (по 33,4%), а в „най-

малка степен” -  „Чуждоезикови компетен-

ции” (30,06%) и отново „Математически уме-

ния” (31,73%). Останалите умения посочени в 

анкета събират относително ниски проценти. 

Всяко едно от уменията има своето място за 

цялостното изграждане на специалистите в 

различните професии, но в медицинските 

професии те не са базови.  

Според работодателите през следващите 

години ще са нужни специалисти притежава-

щи по-различни качества от необходимите на 

настоящия етап, а именно „Професионалните 

знания и умения и готовността за учене про-

дължават да имат водещи места в скалата. 

Междуличностните умения, ефективността и 

мотивацията на персонала ще имат все по-

голямо значение за организациите. Уменията 

за самоуправление ще бъдат все по-търсени у 

новите служители. По прогнозите на работо-

дателите в следващите години уменията на 

служителите за обслужване на клиенти и ли-

дерските им качества ще имат почти двойно 

по-голяма значимост.” [9]. Значителна част от 

студентите посочват, че владеят в „голяма” и 

„най-голяма” степен някои от уменията. 

Единственно при „лидерски умения” се уста-

новява ниска самооценка за около 68% от 

анкетираните.  

Заключение 

 

При анализа на получените от анкетното 

проучване данни с тези  от  доклада може да 

се направи следното заключение: 

Отностилено висок процент от респонден-

тите при самооценка на уменията си посоч-

ват, че притежават петте най-важни ключови 

умения изграждащи профила на „идеалния 

служител”. Също така притежават важни за 

медицинските професии и във висока степен 

„междуличностни умения” и етичност. Зна-

чителна група респонденти притежават и 

уменията небходими на работещите през 

следващите години. 
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ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ТАЛАСОТЕРАПИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

МЕДИЦИНСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ 

 

Антоанета Грозева 

 

DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM IN BULGARIA: OPPORTUNITIES PROVIDED 

BY THALASSOTHERAPY 

 

Antoaneta Grozeva 

 
ABSTRACT: In recent decades, the worldwide use of health-resort  therapy and prophylaxis has increased  

dramatically as a result of changes in patterns of morbidity and lifestyle factors. The Bulgarian Black Sea 

coastline is well endowed with natural assets ideally suited to the development of thalassotherapy – pleasant 

temperate continental climate, calm and safe sea, endless beaches and priceless deposits of therapeutic mud. 

Numerous scientific studies have provided evidence that these assets are an important factor for the development 

of the medical tourism along the Black Sea coast. The role of medical personnel, in particular physiotherapist 

with the necessary competencies in thalassotherapeutic procedures, cannot be underestimated when considering 

the factors for increasing the popularity of our resorts. 

 Keywords: thalassotherapy, medical tourism, therapeutic mud, physiotherapist 

 

Въведение 

 

Медицинският туризъм е едно  много ак-

туално направление в  целия свят. При него 

перфектно се съчетава нуждата на съвремен-

ния човек да почива в луксозна съвременна 

хотелска среда, при подходящ климат, сред 

красива природа и исторически забелижител-

ности  и същевременно да се погрижи за сво-

ите здравословни проблеми и външния си 

вид.   

Създаването на такива витални центрове, 

където активната рехабилитация е под ръко-

водството на професионални медици и съ-

щевременно се провежда в благоприятна хо-

телска и  природна среда ускорява оздрави-

телния процес. В последните двадесет години 

все по-голяма популярност имат таласотера-

певтичните центрове във Франция, Италия, 

Испания, Германия, Португалия, Тунис, Ма-

роко, Турция, като повечето от тях функцио-

нират целогодишно. В много от тези държави 

развитието на таласотерапията е и държавна 

политика,  благодарение на това Тунис само 

за по-малко от 20 години стана популярна 

туристическа дестинация за таласотерапия. 

В понятието таласотерапия /морелечение/ 

се включва използването за лечебни и реха-

билитационни цели  на всички климатични, 

балнеологични, пелоидни фактори, както и 

други лечебни ресурси от морето. /Стаматов, 

1982/ 

България е страна с повече от 100 годишни 

традиции в курортното лечение , поради изк-

лючителното си богатство на благоприятен 

климат, красива природа и многобройни на-

ходищата на минерални води и лечебна кал. 

Българското черноморско крайбрежие има 

дължина от 378 км. и предлага много въз-

можности за комплексно прилагане  на всич-

ки елементи на таласотерапията. От 1965г. 

нашата страна развива морски медицински 

туризъм, като изключителна роля за това има 

Варненския медицински университет с кли-

никата по морелечение и рехабилитация под 

ръководството на проф. Стамат Стаматов. 

Едни от най-известните ни балнеоложки цен-

трове по Черноморското ни крайбрежие са 

разположени в курортните комплекси  Албе-

на, Св. Константин и Елена, Златни пясъци и 

Поморие.  

Цел на настоящата работа  е да се обобщят 

научните данни за  ефективността на основ-

ните  таласотерапевтични  дадености на Бъл-

гарското черноморско крайбрежие и  се сис-

тематизират възможностите им за развитие на 

медицинския морски туризъм. 

 

 

 



16 

 

Материал и методика 

 

От направения обзор в достъпната научна 

литература установихме  редица научни пуб-

ликации, касаещи ефективността на отделни-

те курортни фактори на Българското черно-

морско крайбрежие.  

 

Морски климат 

Един от най-съществените курортни фак-

тори при таласотерапия  е  специфичния мор-

ски климат. Българското черноморско крайб-

режие се характеризира  с умерено континен-

тален климат. Близостта на морето определя и 

редица благоприятни тенденции, като по-

висока средната годишна температура на въз-

духа - 10-14С. По-продължително  слънчево 

греене през годината - средно 2360 ча-

са./Киров, Петканчин,1960/. Поради бавното 

изстиване на морската вода есента е топла и 

продължителна. Снеговалежите са минимал-

ни, като снегът се задържа не повече от 5-7 

дни. Последователно  редуващите се ветрове 

/бризи/ от морето към сушата и от сушата към 

морето ритмично освежават въздуха. Сутрин, 

преди изгрев слънце въздухът е богат на озон 

и отрицателни йони, на ултравиолетови лъчи 

и йод, отделен в газообразно състояние от 

морските водорасли. /Димитров,1974/ 

Редица научни проучвания  показват, че 

пребиваването на морския бряг през летните 

месеци много добро повлиява бронхиалната 

астма при леки и средно тежки форми. Под 

влияние на морския климат се  активира  и 

неспецифичната имунобиологична активност 

на организма, съгласно проучванията на 

/Стаматов, 1982/.   

Пребиваването на морския бряг се отразя-

ва благоприятно и на редица заболявания на 

сърдечно-съдовата система. /Белов, 1976/. По 

данни на С. Стаматов/1982/ много добре се 

повлиява хипертоничната болест, хипотония-

та, исхемичната болест на сърцето и атероск-

лерозата. Благоприятно се отразява морския 

климат и на болни прекарали миокарден ин-

фаркт /Стаматов, 1996/ 

Морският климат по Българското крайб-

режие е изключително благоприятен и за 

профилактика и лечение на редица заболява-

ния при децата.  

 

Морска вода 

С не по-малко значение  за таласотерапия-

та е и богатият физико-химичен състав на 

морската вода с  калиеви, калциеви, магнези-

еви, хлорни, бромови, сулфатнии бикарбо-

натни соли, редица микроелементи и биоло-

гично активни вещества./Димитрова,1979/ 

Водата на Черно море се отличава с голяма 

прозрачност /16-20м./ и слаба соле-

ност/18промила/ и  средни летни температури 

22-28С. Брегът в по-голямата си част, особено 

на юг е плитък и подходящ за морски къпа-

ния. Освен морски къпания в таласотерапев-

тичната практика широко се прилагат вани 

със затоплена морска вода, инхалации с мор-

ска вода, джакузита и басейни, както и пиене 

на морска вода. Научните наблюдения на 

Стаматов /1996/ отчитат много добри резул-

тати при прилагане на морски къпания и вани 

при  редица заболявания – главно на опорно-

двигателния апарат и периферната нервна 

система, кожни заболявания, белодробни и 

сърдечни заболявания, гинекологични  и об-

менни заболявания. Като ефективността зави-

си изключително от правилното прецизиране 

на дозировките и режима от медицинския 

персонал.  

Алготерапия 

Морските водорасли имат способността да 

концентрират определени съставки на морс-

ката вода в плазмата си, като калия, йода, 

сярата и то в стократно по-големи количест-

ва. За това и намират приложение в таласоте-

рапията в прясно състояние, изсушени под 

формата на прах,под форма на желе, таблетки 

и разтвори за пиене и др. Алготерапията се 

прилага главно с голям успех  във френските 

таласотерапевтични центрове и  в Тунис и 

Мароко. В резултат на което има все по-

голямо търсени на такива продукти за  СПА 

центровете по целия свят. С нарастваща по-

пулярност са и продуктите за вътрешно при-

ложение от водорасли за лечение на язва , 

гастрити, затлъстяване.  В Черно море са 

представени 221 вида водорасли- кафяви, 

зелени и червени, но все още тяхното прила-

гане в таласотерапевтичните центрове в Бъл-

гария е ограничено. /Стаматов, 1996/ 

Плажове 

Раздел от таласотерапията е псамотерапи-

ята – лечение със затоплен пясък. Многоб-

ройните плажове по нашето Черноморското 

крайбрежие са покрити със ситен, чист, зла-

тист пясък, като на някой места  пясъчната 

ивица има широчина от 50-500 метра. Изклю-

чително подходящи за псамотерапия са някой 

плажове край Поморие и Бургас с черен пя-

сък, който съдържа голям процент железни 

съединения, поради което  се загрява повече и 
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има по-голям терапевтичен ефект. /Кръстева, 

Грозева, 2005/ Псамотерапията се прилага с 

успех главно при заболявания на опорно-

двигателния апарат и периферната нервна 

система. Изключително популярна е в итали-

анските таласотерапевтични центрове, където 

са разработени методики за приложение при 

различни заболявания и състояния. 

Лиманна кал 

В началото на 21 век калолечението е най–

търсения лечебен метод в  балнеологията. 

Лиманната кал е мощен естествен физикален 

фактор.Благодарение на своето противовъз-

палително, обезболяващо, имунорегулиращо 

и подобряващо кръвообращението действие, 

тя с успех се прилага при рехабилитацията на 

редица заболявания /Beer, Grozeva, Zagorchev, 

Lukaniv, 2003, Grozeva, Beer, Zagorchev, 

Lukaniv, 2005, Grozeva, Krasteva, 2008, 

Grozeva, 2010, Grozeva, lieva, 2012, Grozeva, 

2013/ 

 Досегашните проучвания показват, че 

България притежава практически неизчерпа-

еми количества  калолечебни ресурси с раз-

нообразен състав и произход, като голяма 

част от тях не се използват пълноценно, а 

друга част вече са унищожени безвъзвратно 

от неразумната човешка дейност. /Ilieva, 

Grozeva, Stojcheva, 2012/   

През   последните    години      се   експло-

атират    калонаходищата с лиманна кал в 

Поморие, Балчишката тузла, Варненското 

езеро, Атанасовското езеро. /фиг.1/  

 
Фиг.1 Калонаходища в България 

Основните калонаходища в България са 

проучени от специалисти на Научния инсти-

тут по курортология и рехабилитация през 

70- и 80 години. По данни на Д. Кръсте-

ва/1985/  в крайморските езера имат следните 

залежи на лиманна кал .                 

 Шабленско езеро - площа му е 240 дка, 

калта е с много ценни лечебни качества, сил-

но сулфидна, запаси 235000тона 

Тауклиман /Русалка/ - езерото е сладко-

водно и калта е повече към клас карбонатни 

сапропели, средно сулфидна, с много добри 

показатели за балнеоложко приложение, за-

паси 21000 т. 

Балчишка Тузла – високо минерализирана 

-65,8г/кг, средно сулфидна, запаси 26000т. 

Варненско езеро - качествата са добри, но 

езерото е промишлено замърсено, след свърз-

ването му с морето и Деня, Водата в езерото е 

с ниска соленост, има  големи запаси   от кал 

около 2000000т, 

Поморийско езеро /черен слой/ – средно 

сулфиден, сив слой - слабо сулфиден, добри 

физични показатели, запаси 1448000 т. 

Атанасовско езеро - средно сулфидна, 

добри физични показатели, запаси 60000 т. 

Основател на научното калолечение в Бъл-

гария е проф. П. Стоянов. Още в 1905 г. той 

започва да прилага калолечение във Варненс-

кия морски санаториум, проучва калонахо-

дищата край Шабла, Балчишка Тузла, Варна и 

Поморие.  Негови са и първите научни пуб-

ликации както у нас, така и на международни 

кворуми. Съществен принос за проучването 

на българските калонаходища и терапевтич-

ната им ефективност имат Т. Танев, В. Мар-

ков, В. Куситасева, Е. Иванова, М. Ангелова, 

Д. Караколев, Д. Кръстева, К. Щерев, Л. Вла-

дева, Г. Задгорски, С. Козарева, А. Продро-

мов, А. Грозева и др.   

С най-голяма ефективност от пелоидоте-

рапията са заболяванията на опорно – двига-

телния апарат. За това и тези болни са най-

често обект на проследяване за разкриване на 

механизма на действие на калта от Помо-

рийското езеро, Балчишка тузла, Варненското 

езеро /Кръстева, 1968, 1985 Дафинова, 1982, 

Костадинов, 1989, Краев, 1992, Николова, 

2003, Троев, 1993,  Дикова, 1986, Грозева, 

1986, 2011, 2012/ 

Редица автори проследяват експеримен-

тално и клинично ефективността на лиманна-

та кал при заболявания и на периферната нер-

вна система /Гачева и  Маринкев, 1979, Ку-

юмджиева, 1980, Кондева 1992, Грозева, 

Кръстева, 2004, Колева, 2004, Грозева, 2013/ 

Възможностите на лиманната кал за лече-

ние на женската и мъжката полова система са 

обект на редица проучвания от Козовски, 

/1976/ Продромов, Гекова /1972, 1973, 1981/  

Рапа 

Това е водата над калният пласт в лиман-

ните езера. Химичният й състав е идентичен с 

този на течната фаза на калта и морската во-
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да, но се различава от тях по концентрацията 

на разтворените в нея соли. Много често осо-

бено през летните месеци климатичните ус-

ловия са такива , че концентрацията на солите 

в рапата е по-голяма дори от тази на течната 

фаза на калта.Това я прави добро терапевтич-

но средство за различни заболявания, чрез 

къпания в лимана или вани /Грозева, Панайо-

тов, 1984/ 

Луга 

Лугата е краен продукт на солодобива в 

Бургаските и Поморийски солници. При този 

процес от рапата на лиманните езера в края 

на лятото в солниците в резултат на изпаре-

ние и кристализация на солта остава гъста 

маслоподобна, без  мирис, жълтеникава, въз-

мътна течност с гъстота 31-35 градуса по Бо-

ме с относителна маса от 1280 до 1320. 

/табл.1/ 

 

Табл.1 Йонна концентрация на морската и езер-

на вода и  луга 

 
 

Йонна концен-

трация 

 

Черно 

море 

 

Поморийско 

езеро 

 

Поморийска 

луга 

Калий 0,1690 0,8416 2,6890 

Натрий 5,4754 21,2267 42,9820 

Калций 0,2427 0,4936 - 

магнезий 0,6726 3,0649 42,2280 

Хлор 9,7177 38,9366 141,6220 

Бром 0,0519 0,2237 2,7516 

Сулфат 1,3424 5,5557 64,3990 

хидрокарбонат 0,2345 0,2435 1,9150 

Органични 
вещества 

0,0023 1,1679 1,8890 

Сух остатък 17,6233 70,4664 300,1370 

   По Д.Кръстева, кн. Калолечение,1985 

Лугата съдържа всички елементи на морс-

ката и езерната вода, в различна солева кон-

центрация и йонно съотношение- натрии, 

калций, магнезий, калий, манган, желязо, 

хлор, бром, йод, мед, стронций, рубидий, 

литий, сяра и др .  

В лугата се съдържат и редица други био-

логично активни вещества образувани при 

разпада на планктона в езерото и от лечебната 

кал в резултат на дифузионните процеси в 

рапата. 

Първите проувания за действието на луга-

та върху болестните процеси в живия органи-

зъм са дело на Ст. Консулов /1954/.  Луголе-

чението се утвърждава в медицинската прак-

тика след обстойните експериментални и 

клинични проучвания на С. Бачев /1964/.  

Принос за изясняване  терапевтичната ефек-

тивност  на различните методи на луголече-

ние имат   М. Димитрова /1965/, Ивет Колева 

/2004/ и А. Грозева и М. Стойчева /2012/. 

С най-голяма ефективност  при заболява-

ния на опорно-двигателния апарат и пери-

ферната нервна система са компресите с луга, 

електрофорезата с луга,  инхалациите с луга. 

 

Резултати 

 

Направеният обзор на дългогодишните на-

учните проучвания  в България ни  дава въз-

можност  обосновано да се прилагат комп-

лексни талосотерапевтични програми за про-

филактика и лечение на редица заболявания: 

Заболявания на дихателната система –

ринити, синузити, тонзилити, фарингити, 

бронхити и бронхиална астма 

Заболявания на сърдечно-съдовата система 

–хипертония, хипотония, хронична исхемич-

на болест на сърцето, състояние след инфаркт 

Болести на обмяната на веществата- диа-

бет, затлъстяване 

Заболявания на опорно-двигателния апа-

рат – артрози, артрити, анкилозиращ спонди-

лит, състояния след травми и фрактури и ен-

допротезиране, сколиоза, дискови хернии 

Заболявания на периферната нервна сис-

тема – радикулити, плексити, парези  

Заболявания на половата система-

аднексити, хипофункция на яйчниците, прос-

татити, стерилитет 

Заболявания на стомашно-чревния тракт-

гастрити, язва , колити 

Заболявания на централната нервна систе-

ма – неврози, стрес,  

Кожни заболявания –псориазис, витилиго, 

невродермит, екземи,  

Препоръчителеният престой за стабилен 

ефект от таласотерапията  е от 2 до 6 седмици  

и  за повечето заболявания може да се прила-

га целогодишно, което създава възможности 

за пълноценно използване на хотелите инвес-

тирали в таласотерапията. 

От съществено значение е и наличието на 

специфично подготвени медицински кадри, 

осигуряващи необходимото качество на ме-

дицинските услуги–лекари физиотерапев-

ти,рехабилитатори, кинезитерапевти, мед. 

сестри, диетолози. Медицински колеж, Бур-

гас, провежда обучение от 1996 година по 

специалността „Рехабилитатор”, като завър-

шващите се реализират успешно именно в 

множеството СПА центрове по Черноморско-

то крайбрежие.  В теоретичните програми са 

включени теми, подготвящи ги за работа с 
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всички природни дадености на Черноморско-

то крайбрежие  - хелиотерапия, особености на 

морския климат, калолечение, луголечение. А 

практичното им обучение се  осъществява в 

утвърдени бази за калолечение в Поморие и 

Бургаски минерални бани.  

Проведените до сега научни наблюдения 

са недостатъчни и повечето от тях с голяма 

давност и инвестирането в нови съвременни 

проучвания е от изключителна важност за 

развитието на медицинския туризъм. 

 

Заключение 

 

За авторитетното предлагането на българ-

ския таласотерапевтичен продукт на между-

народните пазари са необходими повече на-

учни доказателства за високото качество и 

специфичността на морските ни курортни 

фактори. 

Лиманната кал, солената езерна вода 

/рапата/ и лугата, са уникални лечебни суро-

вини , които са малко познати в Европа. Съ-

четани с благоприятния климат и море и мо-

дерните методи на рехабилитация – физиоте-

рапия. кинезитерапия, лазертерапия и нетра-

диционните – акупунктура, акупресура, шиа-

цу, аромотерапия дават хиляди възможности 

за медицинска насоченост на туризма за про-

филактика и рехабилитация на редица соци-

ално-значими заболявания.  
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КЛИНИЧЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  

НА СИНДРОМА НА ДИАБЕТНОТО СТЪПАЛО 

 

Валентин Василев 

 

CLINICAL ALGORITHM FOR DIAGNOSTIC AND TREATMENT  

OF DIABETIC FOOT SYNDROME 

 

Valentin Vassilev 

 
ABSTRACT: Global distribution of Diabetes and its complications,including Diabetic foot syndrome, 

reflects with a number of negative medical and social consequenses,such as irreversible invalidization,degraded 

quality of life, raised percentage of mortality.These facts indoubtedly make medical teams and professionals to 

turn into innovative approaches and options of intervention,part of which are the clinical algorithms. In this 

present work, based on observation of people suffering from Diabetic foot syndrome in the Department of 

Vascular Surgery of MBAL-Bourgas, we present our working clinical algorithm, treatment, cares and prevention 

for these patients. 

Keywords: Diabetes mellitus; Dibetic foot syndrome; Clinical algorithm for diаgnostics, treatment, cares, 

prevention. 

 

Въведение 

 

В медицинската литература и ежедневната 

практика вече се наложи схващането, че оп-

ределен комплекс от симптоми типично поя-

вяващи се на ходилото при диабетно болни 

трябва да се разглежда като отделен симпто-

мокомплекс – особена клинична единица, а не 

само като усложнения от различен характер 

свързани с развитието на захарния диабет. 

Актуалността на проблема за това все по-

често срещащо се социално значимо заболя-

ване е обоснована от известната Сент-Вин-

сентска декларация, приета през 1989г. 

В доклада на Комитета по захарния диабет 

на експерти от Световната Здравна Организа-

ция се изтъква, че повече от 25% от диабетно 

болните имат различни усложнения на ходи-

лото. Гнойно-некротичните усложнения на 

ходилото при диабетно болните са причина за 

83% от високите ампутации на долния край-

ник с висок леталитет – 10-15%.Към тези ус-

ложнения се отнася  и  синдрома на диабет-

ното стъпало с неговите разновидности. В 

съвременната медицинска наука съществуват 

множество класификации на синдрома на 

диабетното стъпало като : 

●  класификацията на ARLT, основаваща 

се на етиологични фактори, в която K. 

Zemlim различава три типа: 

 Тип А – с наличие на тромбози в ма-

гистрални артерии. 

 Тип В – изразена полиневропатия 

 Тип С – комбинация от тромбози и 

полиневропатия 

● Wagner в своята класификация пред-

лага 6 степени на дълбочина на различните 

поражения, както следва: 

 0-степен – това е рискова група, без 

открити поражения, но с чести хиперкерато-

зи. 

 1-степен – повърхностни язви по 

планта педис, целуващи се язви между пръс-

тите, язви в областта на метатарзалните кос-

ти. 

 2-степен – в язвените дефекти са във-

лечени подкожната мастна тъкан, сухожилия, 

лигаменти, но без костни  оражения. 

 3-степен – дълбоки поражения на ме-

ките тъкани на ходилото с увреждане на кос-

ти и развитие на остеомиелит, често с образу-

ване на абсцеси и флегмони. 

 4-степен – гангрена на пръсти и част 

от дисталната зона на ходилото. 

 5-степен – обширна гангрена на ходи-

лото. 

● Подобна модификация на тази класи-

фикация е класификацията на Шор, 2001г. 
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На съвременния етап е приета класифика-

цията за протичане на синдрома по клинична 

форма: невропатна, смесена и исхемична.  

Невропатна форма – откриват се инфекти-

рани поражения на кожата. Пулсът на артерия 

дорзалис педис се палпира добре, кожата е 

розова и топла, има начален оток. 

Характерна е голяма продължителност на 

заболяването с лоша компенсация на въгле-

родния обмен и наличие на други усложнения 

(ретинопатия, нефропатия). Язвите се образу-

ват на тези участъци на ходилото, които из-

питват повишено механично налягане, най-

често по плантарната повърхност и между 

пръстите 

 

Цел и задачи 

 

     Цел на проучването е да се извърши 

анализ и оценка на лекувани в отделението по 

съдова хирургия на „МБАЛ – Бургас“ АД 

пациенти с различни клинични форми на ди-

абетно стъпало. 

Основна задача е да бъде създаден за ме-

дицинската практика модел на клиничен ал-

горитъм за диагностика и лечение на синдро-

ма на диабетното стъпало.  

 

Материали и методи 

 

За периода 2011 - 2013г. под наше наблю-

дение се намираха 186 болни със синдром на 

диабетно стъпало – 105 мъже и 81 жени, от 50 

до 85 години в Неврологично отделение на 

МБАЛ Бургас АД. 

За анализ и интерпретация на резултатите 

от направеното проучване са проследени на-

ши и чуждестранни публикации по разглеж-

даната проблематика, използвани са докумен-

тален метод, наблюдение, метод на доплерсо-

нография /ДСГ/, теоретичен, сравнителен и 

статистически анализи. 

 

Резултати и обсъждане 

  

Въз основа на горепосочения  теоретичен 

анализ и извършените собствени наблюдения  

и експериментален опит през 2011-2013 г.  

относно диагностиката, лечението и профи-

лактиката  на 186 болни  с диабетно стъпало  

в неврологично  отделение при МБАЛ Бургас  

АД, можем  да направим следния  емпиричен 

и сравнителен анализи с акценти върху:   

- резултатите от водещите клинични симп-

томи  на различните клинични форми  на ди-

абетното стъпало; 

-  извеждане на нашия опит относно разра-

ботения и приложен клиничен алгоритъм. 

В процеса на собственото ни проучване, с 

цел по-добро систематизиране на резултати-

те, болните бяха групирани по клинични бе-

лези  и по възраст. Така бихме получили от-

говор на важния въпрос дали възрастта на 

пациента има връзка с клиничната форма на 

заболяването. Литературните източници не 

дават еднозначен отговор на този въпрос. 

Повечето автори [1] са на мнение, че в по-

млада възраст превалират невропатните фор-

ми на диабетно стъпало. В нашето проучване 

се установява известно потвърждение на това 

становище. Заедно с това ние установяваме, 

че с напредването на възрастта зачестяват 

невроисхемичните и исхемични форми на 

заболяването.    

Според клиничната форма на синдрома и 

възрастта, разпределението на болните е по-

казано на таблица 1. 

 

Таблица 1. 
 

 

кли-
нична 

форма 

 

пол 

 

 

възраст 

 

 

общо 
 

 
мъ

ж 

же

на 

50-

65г 

66-

75г 
 

76-

85г 
 

невро-

патич-
на 

48 36 42 29 13 84-

45,16% 

невро-

исхе-

мична 

32 26 19 23 16 58-

31,19% 

исхе-

мична 

25 19 11 16 17 44-

23,65% 

общо  105  81  72  68  46 186 

 

● Таблицата показва, че близо половината 

от болните са с невропатно диабетно стъпало 

– 84 /45,16%/. Тези резултати кореспондират 

с данните от литературата [2], където процен-

тът е дори по-голям – повече от 50%.  

Локалните изменения се представят като 

рагади на кожата, хиперкератози, характерни 

деформации и други, които могат да предиз-

викат поради налична инфекция на абсцеси и 

флегмони на ходилото. 

●  Невроисхемичната форма се нарежда на 

второ място по честота – 58 болни /31,19%/. 

Невроисхемичната форма (смесена) е резул-

тат от взаимодействията между полиневропа-

тия и макроангиопатия. Тази форма е опасна 
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поради изменена чувствителност на ходилото 

за допир, болка и дълбока сетивност. Тя е и 

най-опасната като клинично протичане – раз-

вива се бързо асцендираща инфекция на фона 

на лошо кръвоснабдяване на крайника. Често 

времето за съдова реконстукция е преминало 

и се налага животоспасяваща висока ампута-

ция. Това води до трайна инвалидизация на 

пациента и рязко снижава качеството на жи-

вота му [3].  

● Исхемичната форма се характеризира с     

постоянна болка, язвени дефекти по типа на 

акрални кератози, оток и деформация на хо-

дилото, костни поражения и данни за остео-

миелит, с локални и разпространени пораже-

ния. Най – рядко сме лекували пациенти с 

исхемична форма на диабетно стъпало – 44 

/23,65%/. Една от причините за това е въвеж-

дането на скенерангиографията /СКАГ/ на 

периферните артерии от инвазивната кардио-

логия и масово прилагане на процедури в 

тази област – балонни дилатации и стентира-

не. Считаме, че в подколенния сегмент тези 

процедури имат своето място, само след кон-

султация и обсъждане със специалист по съ-

дова хирургия.  

Съдовите реконструкции – байпаси, пач – 

пластики и тромбендартеректомии, продъл-

жават да играят водеща роля при лечението 

на исхемичното диабетно стъпало. След възс-

тановяване на кръвоснабдяването на крайни-

ка се пристъпва към икономични некректо-

мии или ампутации на пръсти в случай на 

нужда. 

 При всички болни са отбелязани периоди 

на разстройство на въглехидратния баланс. 

При постъпване за лечение повишена кръвна 

захар е отбелязана при 79 болни с невропатна 

форма на синдрома, при 47 болни с невроис-

хемична форма и при 16 болни с исхемична 

форма. 

При болните с невропатно стъпало, при 

постъпването в отделението е проведена нев-

рологична консултация като при всички е 

отбелязана различна степен на неврологични 

нарушения на долните крайници. При всички 

болни е извършена Доплер-сонография на 

ходилото. Отклонения от нормалния съдов 

статус са открити при всички болни с невро-

исхемична и исхемична форма. 

При болните с исхемична форма е напра-

вена рентгенография на ходилата. Остеомие-

лит е открит при 21 от болните, всички с ак-

рални некрози. 

Въз основа на проведените наблюдения 

изработихме собствен клиничен алгоритъм за 

диагностика и лечение на болните със синд-

ром на диабетното стъпало (фиг.1). 
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Фиг. 1. Клиничен алгоритъм за диагностика и лечение  на пациент с диабетно стъпало 

 

  

Неврологично изс-

ледване Лабораторни изследвания 

Апаратни изследвания 

 

Решение за лечение 

 

Консултации с др. специалисти  ендокрино-

лог, невролог, визуална диагностика, орто-

пед, кардиолог 
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         Бихме могли  да направим следния  ана-

лиз на клиничния алгоритъм: 

    ● Диагностиката  на синдрома на диабет-

ното стъпало включва  прилагането на уста-

новените в медицинската наука и практика  

лабораторни, неврологични и апаратни мето-

ди и средства, в съответствие с водещата 

клинична симптоматика на пациентите . 

    ● След поставяне на диагнозата и анализ на 

резултатите се взема решение за лечение, 

което се провежда в следните направления: 

    - При доказана исхемична компонента и  

възможност за съдова реконструкция тя се 

извършва; 

    -  При невропатно стъпало и наличие на 

локална инфекция /флегмон/, спешно се из-

вършват широки инцизии и дренаж на учас-

тъците с данни за флуктуация; 

    - При установена пълзяща в проксимална 

посока гнойно-некротична ифекция обхва-

щаща освен стъпалото и подбедрицата е не-

обходима спешна ампутация на крайника; 

     -Във всички случаи се прилагат широкос-

пектърни антибиотици в комбина-ция и мик-

робиологично изследване; 

     - Още при постъпване в отделението се 

прави всичко необходимо за корекция на въг-

лехидратния баланс; 

     -  Установяване и лечение на наличните 

придружаващи заболявания поради опасност 

от обостряне по принципа на взаимното 

утежняване; 

     -  При съмнение за анаеробна инфекция се 

провежда кислородотерапия в барокамера 

или в кислородна палатка в случай че болни-

цата не разполага с такава. 

 

Заключение 

 

 Въз основа на направеното наблюде-

ние и приложението на създадения от нас 

клиничен диагностично – лечебен алгоритъм, 

могат да бъдат направени следните изводи: 

●  Пациентите с невропатна форма на диабет-

но стъпало са приблизително половината от 

всички болни, а тези от останалите 2 форми 

са близки по брой. 

●    Пациентите с невроисхемична и исхемич-

на форма на диабетното стъпало са приблизи-

телно равни по брой.   

●  Невропатната форма се наблюдава при 

сравнително по–младите възрастови групи, 

докато исхемичните форми превалират при 

по– възрастните.  

 

Препоръки 

 

●   Необходим е мултидисциплинарен  под-

ход в диагностиката,лечението, профилакти-

ката и грижите при болни от захарен диабет и 

него-вите усложнения , включително и синд-

рома на диабетното стъпало; 

  ●  Необходимо е унифициране на подхода 

при диагностиката и лечението на диабетното 

стъпало, което  е възможно с прилагането  на 

представения  от нас  модел на клиничен ал-

горитъм. 

 

Литература 

 

1. Визева, М., Е. Иванов, Качество на жи-

вот при лица с диабет тип 2-сп. “Здраве и 

наука“ бр.4, 2013, с.15-18; Стойчева, М. Ме-

дико-демографски аспекти на населението в 

Бургаски регион (сравнително изследване) 

ИК „Витал” В. Търново, 2002; Стойчева, М., 

Ц. Цеков, Учение за болестта (обща нозоло-

гия). Патологична физиология (Ръководство 

за студенти от факултети по дентална  меди-

цина и фармация и от медицинските колежи) 

Зограф, Варна, 2011, 45-55. 

2. Дойчинов, А. Клинична ангиология, 

2001; Светухин, А. М., А. Б. Земляной, В. А. 

Колтунов, Хирургия,  М. 2008, 7, 8-10. 

3.  Визева, М., Е. Иванов, цит. съч., стр. 15-

18; Стойчева, М. Медико-демографски ас-

пекти на населението в Бургаски регион 

(сравнително изследване) ИК „Витал” В. 

Търново, 2002. 

 

 



25 

 

 УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  MANAGEMENT AND EDUCATION  

                TOM X  (5)  2014                                                                                                       VOL. X  (5)  2014 

                                                                                                                                     

 

 

 
ВОДЕЩАТА РОЛЯ НА ЛИДЕРСТВОТО И ВЛАСТТА  

ЗА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

 

Галина Чанева 

 

LEADERSHIP AND POWER AS A LEADING ROLE  

OF MANAGERS IN HEALTH CARE 

 

Galina Tchaneva 

 

 
ABSTRACT: Managers in health care have a leading role in achieving effective management through the 

implementation of adequate leadership and administration of the granted power. The purpose of this study is to 

identify the problems of leadership and power, which health care managers from the different structures of the 

healthcare system have. An anonymous survey of students of specialty "Management of health care "-Bachelor 

and Master programs of the Faculty of Public Health at the Sofia University was conducted. Leaders health care 

professionals have the necessary personality and professional qualities carrying out their managerial and lead-

ership, but do not use them as effectively conceded power. 
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Въведение 

 

Ръководството и лидерството се очертават 

като основен проблем на управленската тео-

рия и практика. Целенасоченото управление 

на поведението на хора се определя от спо-

собността на ръководителите да разбират 

техните интереси и да стимулират труда им, 

както и да признават и уважават приноса на 

всеки човек. Ръководството  се изразява във 

въздействие или влияние върху поведението 

на хората, за постигане на общите цели на 

организацията, докато лидерството е понятие, 

което изразява преди всичко умението да се 

влияе на хората, така че те с желание, активно 

да работят за постигането на общите цели. 

(Стамболова, 2003, ) 

Сестринската професия е възникнала във 

време, когато жените са имали съвсем огра-

ничени права и понятията «власт» и «жени» 

са били практически несъвместими. Сестрите 

започват да упражняват ефективно своята 

колективна власт с израстването на значими 

лидери и сформирането на професионалните 

сестрински организации. Сестрите на 21 век 

трябва не само да използват властта, която 

имат, но и да я разширяват непрекъснато. 

Като мениджъри на грижите за пациентите, те 

трябва да бъдат отговорни не само за каче-

ството на грижите, но и да предоставят ефек-

тивни грижи, а това означава значително 

разширяване на властта и отговорностите на 

сестрите. (Грънчарова, 2009 ) 

Управлението на сестринския персонал е 

сложен и труден процес, поради спецификата 

на здравните грижи. Ръководителите по 

здравни грижи имат водеща роля за постигане 

целите на организацията, като в същото време 

носят отговорност за качеството на здравните 

грижи за обгрижваните пациенти. (Чанева, 

2008, ) 

Целта на настоящото проучване е да се 

разкрият проблемите на лидерството и власт-

та, които притежават ръководителите по 

здравни грижи от различните структури на 

здравеопазната система. 

Материал и методика. Проведено е ано-

нимно анкетно проучване със студенти от 

специалност «Управление на здравните гри-

жи» - бакалавърска и магистърска програми 

на Факултета по обществено здраве при МУ-

София. В проучването са включени 77 сту-

денти от редовната и задочната форма на 

обучение. Проучването е осъществено през 

учебната 2013/2014 година.  
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Резултати и обсъждане 

 

През последните години у нас се утвърди 

практиката ръководителите по здравни грижи 

– главни и старши медицински сестри 

/акушерки, рехабилитатори, лаборанти и др./ 

да се назначават след провеждане на конкурс. 

Освен това е необходимо те да притежават 

необходимите качества за да изпълняват ли-

дерската си роля и да умеят да използват 

пълноценно предоставената им власт от зае-

маната ръководна длъжност. На фиг.1 са 

представени данните относно мнението на 

професионалистите по здравни грижи за из-

пълнението на лидерската роля от техните 

ръководители. 

 

28.57%

11.69%

59.74%да, напълно

само отчасти

не

 
 

фиг.1 Изпълнение на лидерската роля от 

ръководителите по здравни грижи 

 

Получените данни показват, че по-

голямата част от анкетиранита са на мнение, 

че техните ръководители изпълняват своята 

лидерска роля. Близо 1/3  от тях обаче, считат 

че “само отчасти” се изпълнява това. Трябва 

също така да отбележим, че 11,69% от анке-

тираните отговарят отрицателно на този въп-

рос. Ето защо може да се каже, че не всички 

ръководители по здравни грижи изпълняват 

пълноценно своята лидерска роля в процеса 

на управлене на здравните грижи. 

От съществено значение за ефективното 

управление е също и умението на ръководи-

телите да използват предоставената им власт 

при заемането на определената управленска 

длъжност. Мнението на анкетираните относ-

но умелото използване на властта от главните 

и старшите медицнски сестри /акушерки, 

лаборанти, рехабилитатори/ е представено на 

фиг.2.  

 

 

28.57%

12.99%

58.44%

да, напълно
не

само отчасти

 
 

Фиг.2 Умело използване на властта  от 

ръководителите по здравни грижи 

 

По-голямата част от анкетираните считат, 

че техните ръководители напълно използват 

дадената им власт, но не са малко и тези, кои-

то считат че това се осъществява “само отчас-

ти”, като има 12,99% от анкетираните студен-

тите, които отговарят негативно. Това показ-

ва, че ръководителите по здравни грижи 

трябва да осъзнаят предимствата, които им се 

предоставят чрез властта и да я използват за 

развитието на професията катоцяло. 

Управленският процес се осъществява не 

само на основата на знания и умения, но до 

голяма степен се определя от личните и про-

фесионални качества на личността, заемаща 

съответната управленска длъжност. Мнение-

то на анкетираните относно притежаването на 

личностни качества, които да позволяват из-

пълняването на ръководната функция и ли-

дерската роля е представено на фиг. 3.  

Резултатите показват, че само  половината 

от анкетираните изразяват мнението, че тех-

ните ръководители /главни или старши меди-

цински сестри/ притежават необходимите 

личностни качества, които да им позволят да 

осъществяват своите ръководни и управленс-

ки функции, както и да бъдат авторитетни 

личности и лидери в съответните колективи. 
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31.17%

11.69%

57.14%
да, напълно

само отчасти

не

 
 

Фиг. 3. Притежаване на личностни качест-

ва от ръководителите по здравни грижи 

 

Близо 1/3 от анкетираните (31,17%), изра-

зяват мнението, че техните ръководители 

само отчасти притежават необходимите лич-

ности качества. Не са малко и тези, които 

отговарят  отрицателно –11,69%.При назна-

чаване на ръководителите по здравни грижи,    

личностните качества трябва да бъдат един от 

водещите критерии, тъй като авторитетът на 

един ръководител зависи до голяма степен от 

неговата личност. 

Мнението на анкетираните относно при-

тежаваните от техните ръководители профе-

сионални качества е представено на фиг.4. 

 

31.17%

5.20%

63.63%
да, напълно

само отчасти

не

 
 

Фиг. 4. Притежаване на професионални 

качества от  ръководителите по здравни 

грижи   

 

Получените данни по отношение на про-

фесионалните качества показват, че действи-

телно за ръководители по здравни грижи се 

назначават хора, които притежават необхо-

димите професионални качества и са постиг-

нали своето професионално развитие. Повече 

от половината от анкетираните отговарят 

положително, а отрицателен отговор са посо-

чили едва 5,20%. Нивото на професионализъм 

за ръководителите по здравни грижи са важно 

условие за да могат те да осъществяват 

контро по изпълнение на професионалната 

дейност от една страна, а от друга е необхо-

димо да осъществяват непрекъснато обучение 

на персонала.  

Важен момент за осъществяване на управ-

ленските функции от един ръководител е 

обема на предоставената му власт. Медицин-

ските сестри винаги са имали ограничена 

власт, но и тази власт, която им се предоставя 

трябва да бъде отстоявана, защитавана и да се 

използва достатъчно ефективно. На фиг.5 са 

представени резултатите относно мнението 

на анкетираните за властта, която техните 

ръководители притежават за да осъществяват 

управленските си функции. 

 

40.26%

11.69%

48.05%

да, напълно
само отчасти

не

 
 

Фиг.5. Властта, която притежават ръково-

дителите по здравни грижи 

 

Прави впечатление, че по-малко от полви-

ната от анкетираните студенти считат, че 

техните ръководители имат пълната власт за 

да осъществяват своито управленски функ-

ции. Ето защо трябва да се разширяват въз-

можностите и правомощията на ръководите-

лите по здравни грижи за да изпълняват свои-

те основни функции свързани с планиране, 

ръководство, оценка и контрол. 

Властта трябва да бъде използвана от ръ-

ководителите по здравни грижи основно по 

отношение на вземането на решения във сфе-

рата на здравните грижи. Резултатите относно 

властта, която ръководителите по здравни 

грижи имат за да вземат управленски реше-

ния от сферата на здравните грижи са предс-

тавени на фиг.6.  
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48.05%

14.29% 37.66%да, напълно

само отчасти

не

 
 

Фиг.6. Власт за вземане на управленски 

решения 

 

Получените резултати поктазват, че ръко-

водителите на анкетираните студенти не при-

тежават достатъчно власт за вземането на 

решения и за осъществяване на управлението. 

Най-голям е относителният дял на анкетира-

ните студенти, които са посочили отговор 

“отчасти” – 48,05%. Управленските решения 

са тези, чрез които могат да се извършват 

необходимите промени в организацията, за да 

се постигнат по-добри резултати по отноше-

ние на грижите. Ето защо на ръководителите 

по зравни грижи трябва да се предостави по-

голяма власт за вземане на решение свързани 

с назначаването и освобождаването на персо-

нал, при извършване на промени в организа-

цията на грижите, както и при въвеждането 

на управленски средства за оценка и контрол 

на резултатите. 

 

Изводи 

 

Значителна част от ръковдителите по 

здравни грижи изпълняват своята ръководна 

и лидерска функции, но има все още и такива, 

които само са назначени като такива. По-

гляма част от тях  притежават необходимите 

личности и професионални качества за осъ-

ществяване на своята ръководна и лидерска 

роля, но не използват достатъчно ефективно 

предоставената им власт. Трябва да се под-

чертае също, че те не притежават достатъчно 

власт по отношение на вземането на управ-

ленски решения, което ограничава възмож-

ностите за реализирането на адекватни про-

мени и развитие в сферата на здравните гри-

жи. 

Необходимо е при назначаването на ръко-

водителите по здравни грижи, като водещи 

критерии да се поставят техните лични и 

професионални качества  по отношение на 

лидеството и ръководството на персонала. 
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SOCIOLOGICAL ASPECTS OF HEALTH PREVENTION – STATE AND PERSPECTIVES 

 

Galina Terzieva, Katya Popova  

 
ABSTRACT: Prophylaxis is directed to protect and strengthen the healthy people` s health and to prevent 

complications arisen from diseases. 

The obiective of this practical study is to establish some health-risk indices amidst vulnerable population 

groups.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

The subject of the study includes: people` s attitudes and convictions to participate in prevention undertak-

ings and their need of a change in their behavior to a health-directed one; nursing specializing students` posi-

tion to the afore said subject in the course of the conducted preventive activities.  

The range of the study includes: the total number of the examined persons: 213. 

Materials and methods: a documentary survey, i.e. analysis of the literature on the above mentioned prob-

lem; measuring of blood sugar; taking of blood pressure; body-mass index (BMI); anthropometric measure-

ments (abdomen measurement); observation on verbal and nonverbal behavior of the examined persons; com-

parative analysis. 

Results and discussion: raised values of the examined indices have been delineated by analyzing the results 

obtained from the held practical study. Such a trend to an increase of the  afore mentioned indices is alarming 

because of the fact that their totality is a risk factor for a development of socially significant diseases.  

Deductions: It is necessary to point the stress on the preparation of the students completing their education 

and attaining the so called regulated professions (as physicians, nurses,  obstetricians, midwives and other 

health care specialists are)  taking into consideration the further preventive activity which has to be performed 

by them.       

Health protection and strengthening require that the population health culture should be improved which 

makes indispensable the implementation of the health education. It forms attitudes and convictions for participa-

tion in preventive initiatives stimulating a positive change in the personal, group and public health behavior. 

Applying an integrated approach among State Organs, Public Organizations and Structures makes prophy-

laxis effective. 

Keywords: health, risk factors, risk groups, prevention       

 

Въведение 

 

Здравната профилактика е насочена към 

опазване и утвърждаване здравето на здрави-

те и предотвратяване усложненията от въз-

никнали заболявания. Терминът  „профилак-

тика” произлиза от латинската дума prophilat-

to, която означава предпазвам, защитавам, 

съхранявам. Някои автори изясняват поняти-

ето „здравна профилактика” като „система от 

комплексни мерки (индивидуални, групови, 

държавни, обществени, медицински и др.), 

които имат за цел да предотвратят заболява-

нията, да предпазят и укрепят здравето на чо-

века и да осигурят висока трудоспособност и 

активно дълголетие” [1]. Според И. Димитров  

„социологичните проблеми, свързани с про-

филактиката са насочени към разкриване и 

проучване на социологичните връзки, които 

съществуват между ръководните здравни ор-

гани и ръководните държавни и администра-

тивни организации” [2]. Споделяме  неговата 

идея, че трябва да се проучи доколко здрав-

ните специалисти разбират дейността си като 

профилактична. Социологичните проучвания 

позволяват да се установи доколко, как и кои 

фактори и условия на медицинската наука 

повлияват личността и обществото като цяло, 

и обратно- влиянието на личността, социал-

ната група, общността, обществото върху 

развитието на медицинската наука. Социоло-

гичните аспекти на профилактиката, и по-
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специално на първичната профилактика, мо-

же да са насочени към решаване на проблеми, 

свързани с превенцията и промоцията на 

здравето, с медицински услуги в първичната 

здравна помощ; в търсенето на подходи за 

стимулиране към  изпълнение на социалната 

роля и отговорност на личността за опазване 

своето и здравето на другите и не на последно 

място – организиране и провеждане на пери-

одични  профилактични прегледи. В този 

смисъл трябва да се изследват с особено вни-

мание рискови фактори, предизвикващи со-

циално-значими заболявания. 

Цел на изследването е установяване на 

рискови за здравето показатели сред уязвими 

групи от населението. 

Предмет на диагностика и изследване е 

осъществяване на здравна профилактика в 

реални условия; проектиране и управление на 

качествен обучителен процес, насочен към 

формиране на умения у студенти за провеж-

дане на профилактични дейности при външни 

за университетската образователна система 

условия. 

Обект на изследване са нагласите и  

убежденията на хората да участват в профи-

лактични мероприятия и потребността от 

промяна към здравословно поведение; субек-

тната позиция на студенти от специалност 

„медицинска сестра” при провеждане на про-

филактични дейности.  

Обхват на изследване: 195 участника  

сред уязвими групи от населението; 18  сту-

денти, III курс, специалност „медицинска сес-

тра”, Университет „Проф. д-р Асен Злата-

ров”-Бургас. Броят на общо изследваните ли-

ца е 213. 

 

Материали и методи на изследване  

 

Използвани са: анализ на литература по 

проблема; измерване на показателите: кръвна 

захар, артериално кръвно налягане (с апарат 

за трикратно автоматично измерване), индекс 

на телесна маса, обиколка на талията; наблю-

дение на вербално и невербално поведение на 

изследваните лица; сравнителен анализ. 

Практическото изследване е проведено 

през месеците ноември и декември, 2013г. 

 

Резултати и обсъждане 

  

 За установяване на рискови за здравето 

показатели сред уязвими групи от население-

то се проведе практическо изследване на че-

тири етапа. 

На първия етап - 19 ноември 2013г. се про-

веде измерване на показатели, включени в 

пакет „кръвна захар, артериално кръвно наля-

гане и HbA1C (гликемиран хемоглобин)”, 

съгласно програмата за профилактика и пре-

венция със студенти от специалност „меди-

цинска сестра” и РСНЦ (Регионално сдруже-

ние с нестопанска цел) „Диабетни грижи”, 

Бургас. Практическото обследване е съобра-

зено с възможностите и трудовата ангажира-

ност на участниците. Техният общ брой е 24 

(11 мъже и 13 жени)  и всички живеят в гр. 

Бургас. Отчитат се следните обстоятелства: 

измерването се извършва на хора с „глухота”, 

в края на работния ден, но преди вечеря. По 

предложение на преподавателя по здравни 

грижи и студентите се включва определяне на 

индекс телесна маса - ИТМ и обиколка на та-

лия. Изброените показатели са рискови  фак-

тори, влизащи не само в състава на метабо-

литния синдром, но са и в основата на поява и 

развитие на заболявания като Диабет тип 2, 

сърдечно-съдовите заболявания и др.  

Измерванията се извършват от 9  студенти, 

III курс, под ръководството на преподавател 

по здравни грижи и екип от 2-ма членове от 

РСНЦ „Диабетни грижи”. 

Възрастовата характеристика на обследва-

ните лица показва еднакво представяне по 

групи от 21 до 50 години включително (виж 

таблица 1): 

 

Таблица 1. Характеристика по възраст 

 

възрастови групи % oт участниците 

 до 20 г. 8,33% 

 от 21 до 30 г. 22,83% 

 от 31 до 40 г. 22,83% 

 от 41до 50 г. 22,83% 

от 51до 60 г. 16,67% 

от 61до 80 г. 12,5% 

 

При проследяване нивото на кръвната за-

хар се установяват следните резултати:  

 от 6,1 mmol/l до 6,9 mmol/l – 29,16%; 

 над 7 mmol/l – 4,17%; 

 в норма са стойностите на кръвната захар 

при по-голяма част от хората – 66,67%. 

Шест от обследваните лица съобщават за по-

високи стойности на кръвна захар при пре-

дишни изследвания, поради което на тях  бе 

измерен гликемиран хемоглобин.  Измерени-

те стойности са в норма. 
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Следващият показател е измерване на оби-

колка на талията. Освен теглото през послед-

ните години се наблюдава удебеляване на 

кожната гънка и увеличаване обиколката на 

талията. Това показват и резултатите при на-

шето измерване. Прави впечатление, че по-

голямата част от участниците (66,68%) са в 

групата на „повишен” и „значително повишен 

риск”  (виж таблица 2): 

 

Таблица 2. Обиколка на талия по пол 

 

пол повишен  

риск 

значително 

повишен риск 

мъж 16,67% 16,67% 

жена 16,67% 16,67% 

 

В норма е обиколката на талията при 33, 

34% от обследваните лица. 

На следващата таблица са представени ре-

зултатите от измерването на ИТМ. Наблюда-

ва се тревожен факт от висок индекс на над-

нормено тегло и затлъстяване при 58,34% от 

групата на хората с глухота (виж таблица 3):   

 

Таблица 3. Индекс на телесна маса по пол 

 
пол под 

норма 

под 20 

в норма  

20-25 

над нор-

ма 

25-30 

затлъс-

тяване 

30-35 

М 4,17% 8,33% 16,67% 16,67% 

Ж 8,33% 20,83% 16,67% 8,33% 

 

Измерването на обиколка на талията и 

ИТМ се посрещат с изключителен интерес от  

участниците в обследването. 

Наблюдението над невербалното поведе-

ние може да се представи така: не проявяват в 

момента интерес към измерване на кръвното 

налягане, но желаят това да се случи на друга 

среща (някои споделят, че имат завишени 

стойности); проявяват любопитство към таб-

лиците за ИТМ, желаят да получат стандарт-

но картонче, с което  сами да определят своя 

ИТМ; остават прави и не бързат да си тръг-

нат, обсъждат помежду си много оживено 

факта, че наднорменото  тегло и обиколка на 

талията натоварват сърдечната дейност и 

опорно-двигателния апарат; превъзбудени са 

от този факт, лицата им са зачервени. Те за-

дават много въпроси и желаят да получат по-

вече информация. Споделят, че до този мо-

мент не са им правени такива измервания. 

Всеки участник получава талон с данните от 

изследването, дата и час на  провеждане на 

измерванията. 

Предвид получените резултати от обслед-

ването се налага да се организират и проведат 

срещи със следните специалисти: кардиолог и 

диетолог. Да се организира среща в почивен 

ден за измерване на кръвно налягане, да се 

проведе обществен час „Заедно да намерим 

причините за затлъстяване” и „Дозиране на 

двигателната  активност – гаранция за добро 

здраве” под мотото „Живот в комфорт” се 

договаря между членовете на РСНЦ и ръко-

водството на Спортен клуб на глухите. 

Вторият етап от обследването се провежда 

в Център за психологически изследвания, гр. 

Бургас, на 21 ноември, 2013г. Участниците са 

общо 36 на брой (7 мъже и 29 жени). Екипът, 

извършващ измерванията са отново членове 

от сдружение „Диабетни грижи”, 9  студенти 

от специалност „медицинска сестра” и техен 

преподавател по здравни грижи.  

Възрастовата характеристика на обследва-

ните лица може да се проследи в следващата 

таблица 4: 

 

Таблица 4. Характеристика по възраст 

 

възрастови групи % oт участниците 

до 20 г. 0% 

от 21 до 30 г. 33,33% 

от 31 до 40 г. 27,78% 

от 41до 50 г. 11,11% 

от 51до 60 г. 13,89% 

от 61до 70 г. 13,89% 

 

Преобладават участниците в групите на 

21-40 годишните и почти по равно са предс-

тавените в следващите групи. 

Обиколка на талия е измерена при 25 от 

участниците. Безпокойство пораждат данните 

при жените  (виж таблица 5): 

 

Таблица 5. Обиколка на талия по пол 

 

пол повишен риск значително 

повишен риск 

мъж 12% 0% 

жена 16% 56% 

Ниво на артериално кръвно налягане с ви-

сока систолна граница над 130 и диастолна  

граница над 80 се отчита при 12 участника в 

изследването (44,44%), от които 8 са от женс-

ки пол и 4 от мъжки пол. Измерването е нап-
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равено при 27 човека, в норма са стойностите 

при 55,55% от хората. 

При проследяване нивото на кръвната за-

хар в тази група се получават следните резул-

тати:  

 от 6,1 mmol/l до 6,9 mmol/l – 11,11% лица; 

 над 7 mmol/l – 11,11%; 

 в норма са стойностите при 77,78% от хо-

рата. 

На хората с кръвна захар над 7 mmol/l е изме-

рен гликемиран хемоглобин. Измерените 

стойности са в норма. 

Изборът за измерване на ИТМ е обусловен 

от значението, което имат за здравословното 

състояние затлъстяването и наднорменото 

тегло. „Затлъстяването е рисков фактор, уве-

личаващ общата, преждевременната и вне-

запна смърт. Повишената наднормена телесна 

маса увеличава релативния риск в зряла въз-

раст за исхемична болест на сърцето, рак на 

дебелото черво, мозъчна съдова болест” [3]. В 

нашето изследване показателят ИТМ е изме-

рен при 24 участника. При 66,67% от хората в 

тази група се наблюдава индекс на наднорме-

но тегло и затлъстяване. 

Особено тревожен е полученият резултат 

при жените – общо 50% (виж таблица 6): 

 

Таблица 6. Индекс на телесна маса по пол 

 
пол под 

норма 

под 20 

в норма  

20-24 

над нор-

ма 

25-29 

затлъс-

тяване 

30-35 

M 0% 4,17% 16,67% 0% 
Ж 0% 29,17% 37,5% 12,5% 

 

При хората от тази група се наблюдават 

следните особености във вербалното и невер-

бално поведение: показват недоверие към из-

следването като цяло, сравняват стойностите 

на кръвното си налягане от 2012г. и на тези, 

измерени през годината (2013г.), напрежение 

по лицата, напрегнати хватателни реакции, 

по-голямата част от тях са пушачи, стоят пра-

ви докато очакват своя ред, с което наруша-

ват правилата на обследването. Може да се 

каже, че липсва разбиране и информираност 

за значимостта на скрининга. 

Всеки участник получава талон с данните 

от изследването, дата и час, в който са прове-

дени измерванията. За онези с отклонения в 

измерваните показатели се дават указания: 

„да се информира личния лекар или ендокри-

нолога”.  

Третият етап от изследването се провежда 

на 28 ноември, 2013г. в Читалището на кв. 

Ветрен сред 63 участника (22-ма мъже и 41 

жени). Консумативите за изследванията се 

осигуряват от МБАЛ „Дева Мария”, гр. Бур-

гас, апаратите за кръвно налягане и глюкоме-

рите от фармацевтична фирма. Самото изс-

ледване се извършва от 9 студенти под конт-

рола на преподавател по здравни грижи и 

главната медицинска сестра на посочената 

болница.  

Желаещите да се изследват предварително 

са записани и тяхната възрастова характерис-

тика е аранжирана в следващата таблица. 

Прави впечатление високият дял на хората 

във възрастовите групи на 61-90 годишните – 

95,24% (виж таблица 7): 

 

Таблица 7. Характеристика по възраст 

 

възрастови групи % oт участниците 

от 20 до 30 г. 1,59% 

от 31 до 40 г. 0% 

от 41 до 50 г. 3,17% 

от 51до 60 г. 0% 

от 61до 70 г. 52,38% 

от 71до 90 г. 42,86% 

 

При проследяване нивото на кръвната за-

хар в тази група се получават следните резул-

тати:  

 от 6,1 mmol/l до 6,9 mmol/l – 9,52%; 

 от 7 mmol/l до 14,8 mmol/l – 13, от които 6 

жени и 7 мъже – общо 20,63%; 

 в норма са стойностите при по-голяма 

част от обследваните лица – 69,84%. 

При измерване на следващия показател -  

обиколка на талията отново се наблюдават 

увеличени размери. „Повишен риск” и „зна-

чително повишен риск” се наблюдава при 

95,24% от хората (виж таблица 8): 

 

Таблица 8. Обиколка на талия по пол 

 

пол повишен риск значително 

повишен риск 

мъж 17,46% 14,29% 

жена 6,35% 57,14% 

Ниво на артериално налягане с висока 

горна граница над 130 и долна граница над 80  

се отчита при 25 участника в изследването 

(39,68%), от които 16 са от женски пол и 9 от 

мъжки пол. 60,32% от хората в тази група са с 

нормални стойности на кръвното налягане. 
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Резултатите от измерения индекс на телес-

на маса очертават по-високия дял на хората с 

наднормено тегло и затлъстяване- 68,25%. 

По-високи са стойностите при жените (виж 

таблица 9): 

 

Таблица 9. Индекс на телесна маса по пол 

 
пол под 

норма 

под 20 

в норма  

20-24 

над 

норма 

25-29 

затлъс-

тяване 

30-35 

мъж 0 % 14,29% 15,87% 6,35% 

жена 1,59% 15,87% 26,98% 19,05% 

 

Последният етап от изследването, четвър-

тият, се провежда в гр. Сунгурларе, в сградата 

на Читалището, през месец декември Броят на 

обследваните лица е 72 (13 мъже и 59 жени). 

Консумативите за изследванията се осигуря-

ват от МБАЛ „Дева Мария” и от фармацев-

тична фирма- апарати за кръвно  налягане и 

глюкомери. Изследването се извършва от 

студенти под контрола на преподавател по 

здравни грижи и две медицински сестри на 

посочената болница. Участниците в обслед-

ването са представители на различни възрас-

тови групи, но преобладават хората между 

51-60 години – 34,72% (виж таблица 10): 

 

Таблица 10. Характеристика по възраст 

 

възрастови групи % oт участниците 

от 20 до 30 г. 4,17% 

от 31 до 40 г. 5,55% 

от 41 до 50 г. 16,67 % 

от 51до 60 г. 34,72% 

от 61до 70 г. 26,39% 

от 71до 80 г. 12,5% 

 

Ниво на кръвно налягане с висока горна 

граница (систола) над 130 и долна граница 

(диастола) над 80 се отчита при 62 участника 

в изследването (86,11%), от които 49 са от 

женски пол и 13 от мъжки пол. Само на 10 

(13,89%) от участниците кръвното налягане е 

в норма. Правят впечатление твърде високите 

стойности на горна граница над 150 mm/Hg – 

при 40 човека. 

При проследяване нивото на кръвната за-

хар в тази група се наблюдават следните ре-

зултати:  

 от 6,1 mmol/l до 6,9 mmol/l – 22,22%; 

 от 7 mmol/l до 14,6 mmol/l – 17, от които 

14 жени и 3 мъже или общо 23,61%; 

 в норма са стойностите при 54,17%. 

И в тази група, както и при останалите, се 

очертават увеличени размери в обиколка на 

талията – измерена е при 38 лица. В норма са 

размерите при 13,36%. Разпределението в ос-

таналите критерии са отразени в табл. 11:  

  

Таблица 11. Обиколка на талия по пол 

 
пол повишен риск значително 

повишен риск 

мъж 7,89% 2,63% 

жена 5,26% 71,05% 

 

Данните от получените резултати и тук 

посочват увеличени размери на обиколката на 

талията при жените – 76,31%. 

При измерване на ИТМ сред участниците 

в тази група прави впечатление броят на хо-

рата с индекс над норма, затлъстяване и висо-

кият риск за здравето при индекс над 40 – 

общо при 68,06% (виж таблица 12): 

 

Таблица 12. Индекс на телесна маса по пол 

 
пол в норма 

20-24 

над нор-

ма  

25-29 

затлъс-

тяване 

30-35 

над 40 

мъж 8,33% 16,67% 5,55% 4,17% 
жена 23,61% 22,22% 15,28% 4,17% 

 

Наблюдението над вербалното и невер-

бално поведение може да се опише така: хо-

рата се държат спокойно, изпълняват указа-

нията за спазване на правилата за измервани-

ята, седнали изчакват реда си. Отнасят се с 

недоверие към измерените стойности за 

кръвно налягане. Приемат да изчакат опреде-

лено време и отново да се измери кръвното 

налягане като се смени и апарата за измерва-

не. Трудно приемат факта, че получените раз-

лики са незначителни.  

Обект на изследване е и субектната пози-

ция на студенти от специалност „медицинска 

сестра” при провеждане на профилактични 

дейности. Този проблем стои на вниманието 

на авторите на статията. Проучвани са нагла-

сите на студентите за участие в научно-

изследователска дейност в процеса на обуче-

ние [4], както и проблема за проектиране и 

управление на качествен обучителен процес, 

насочен към формиране на умения у студенти 

за провеждане на профилактични дейности 

при външни за университетската образова-

телна система условия [5]. При направеното 

целенасочено наблюдение над вербалното и 
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невербално поведение на студентите (общо 

18) по време на практическото изследване 

сред различните групи, може да се направи 

следното заключение: студентите работят 

уверено и спокойно, с премерени жестове; 

показват добри комуникативни умения; лю-

безни са с хората по време на измерванията, 

обясняват всяка предстояща манипулация. 

Проявяват търпение и са готови да помогнат. 

Необходим е още практически опит при 

някои от тях за формиране на уменията за 

наблюдателност върху поведението на хората 

– случва се студентите да са с гръб към чака-

щите за изследвания хора. Добре би било  да 

се провеждат тренинги за работа в екип – не 

доброто разпределение на задачите доведе до 

някои пропуски – напр., не се измери ИТМ на 

част  от обследваните лица. 

Направеният сравнителен анализ на пока-

зателя „кръвна захар” между различните гру-

пи показва, че със стойности над 7 mmol/l 

преобладават групите на хората от гр. Сун-

гурларе и кв. Ветрен (виж фигура 1): 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

от 6,1 до 6,9 mmol/l 9,53% 22,22% 29,16% 11%

от 7 до 14,6 mmol/l 20,63% 23,61% 4,17% 11%

в норма 70,00% 54,17% 66,67% 78%

Ветрен Сунгурларе
хора с 

глухота
ЦПИ

 
 

Фиг.1. Сравнителен анализ на показателя „кръвна захар” по групи. 

 

Що се отнася до показателя ИТМ, при 

направения сравнителен анализ се наблюдава 

много тревожна тенденция – индексът е висок 

във всички изследвани групи (виж фигура 2): 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Ветрен 1,59% 30,16% 42,86% 25,40% 0,00%

Сунгурларе 0,00% 31,94% 38,89% 20,83% 8,33%

хора с глухота 12,50% 29,17% 33,33% 25,00% 0,00%

ЦПИ 0% 33% 54% 12,50% 0,00%

под 

норма
в норма

над 

норма

затлъст

яване

значите

лен риск 

 
Фиг. 2. Сравнителен анализ на показателя «Индекс на телесна маса» по групи. 

 

Изчисленията на показателя «артериално 

кръвно налягане» са направени на база, пред-

ложена от СЗО за норма – 130/75 mm/Hg. 

При сравнение по групи, водещи са  стой-

ностите за лицата от гр. Сунгурларе, следвани 

от тези от кв. Ветрен  и ЦПИ (виж фигура 3): 
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0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

в норма 60,32% 13,89% 69%

над норма 39,68% 86,11% 31%

Ветрен Сунгурларе ЦПИ

 
 

Фиг. 3. Сравнителен анализ на показателя „артериално кръвно налягане” по групи 

 

При последния показател „обиколка на та-

лия”, по който е направен сравнителен анализ 

между обследваните групи население, резул-

татите очертават рискови за здравето размери 

при хората от гр. Сунгурларе, следвани от 

тези от кв. Ветрен, от Центъра за психологи-

чески изследвания и на последно място при 

хората с „глухота” (виж фигура 4): 
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Фиг. 4. Сравнителен анализ на показателя „обиколка на талия” по групи 

 

Изводи 
 

Анализът на получените резултати разкри-

ва сериозен дефект в здравеопазната система, 

която е ориентирана не към профилактиката, 

а към лечебно-диагностичния процес. Такива 

са и взаимоотношенията на пациента със 

здравната служба - нагласите и очакванията 

на хората са „да бъдат прегледани и да се из-

пишат лекарства”. Почти всички участници в 

практическото изследване възприемат хората 

от екипа, извършващ профилактичните ме-

роприятия, като специалисти, които да коре-

гират терапията им. Липсва осъзната потреб-

ност от промяна към здравословно поведение 

– оправданията са „лесно и бързо се уморя-

вам, не мога да ходя пеш”, „не постя, сега ид-

ват празници”. Предвид възрастовата харак-

теристика на изследваните лица и традицията 

да се пости преди коледните празници, бе за-

даван въпрос към обследваните лица дали 

спазват някакъв хранителен режим, особено 
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когато знаят за високите стойности на кръв-

ното налягане или кръвната захар. Този въп-

рос предизвиква учудване. Те разчитат на ле-

карствата, които  им предписват. От разгово-

рите с хората става ясно, че лекарствата са 

назначени, неконтролирани и нерегулирани 

от дълго време.  

 

Заключение 
 

Проведеното обследване може да се опре-

дели като значимо поради това, че разкрива 

моментното здравословно състояние на 195 

човека от уязвими групи на населението и 

различни селища на местоживеене, както и 

структурата на въздействие на рискови фак-

тори по пол, възраст и социална принадлеж-

ност. 

Необходимо е да се акцентира върху под-

готовката на завършващите студенти от т. 

нар. регулирани професии (лекари, медицин-

ски сестри, акушерки и други здравни специ-

алисти) за профилактичната дейност, която те 

трябва да извършват. 

Опазването и утвърждаването на здравето 

изисква повишаване на здравната култура на 

населението, което налага провеждането на 

здравно възпитание. То формира нагласи и 

убеждения за участие в профилактични ме-

роприятия; стимулира към позитивна промя-

на в здравното поведение на личността, гру-

пата, общността. 

Обемът на изследването позволява да се 

направят още сравнения по показатели и гру-

пи. 

Прилагането на интегративен подход меж-

ду държавни и обществени здравни организа-

ции и структури, в т.ч. и образователни, пра-

ви здравната профилактика ефективна 
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ABSTRACT: In the nursing profession by F. Nightingale up to now, the concept of the care and the caring 

treatment is dominant. It’s the main focus of the nursing practice and the reason that the profession has social 

trust and respect. J. Watson defines the care as a science, that reads : “the care is a humanitarian science that 

orientates to processes of a human care like an unique phenomenon and a knowledge. The meaning of the 

notions “care” and “caring attitude“ are subjects about lot of research in the western world. The aim of this 

study is to analyze the level of applied health care knowledge and skills to build relationships with patients and 

the feasibility of such a relationship in modern Bulgarian practice. 

The results show that the knowledge base of nurses sufficient to fulfill their responsibilities, but the situation 

in the Bulgarian health makes it impossible to implement this knowledge in full. 
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В тълковния речник понятието „грижа“ е 

описано като „дейност за благополучието на 

някого или нещо“ [1].  

Исторически грижата е крайъгълния камък 

на сестринската професия.  

От Флоранс Найтингел и до днес концеп-

цията за грижа и грижовно отношение е до-

минираща. Тя е основния фокус на сестринс-

ката практика и причината професията да 

придобие обществено доверие и уважение. 

Понятието „грижа“ е един от първите сино-

ними на „медицинска сестра“, предлаган от 

студентите и със сигурност е най-честата 

дума, използвана от обществеността когато се 

говори за сестринство  [2].  

Грижата не се разглежда като единствено 

понятие в дисциплината сестринство. Въпре-

ки това, някои учени [3] твърдят, че здравната 

грижа е от централно значение за науката и 

изкуството на сестринството.  Няма друга 

професия толкова пълно съответстваща на 

грижовно поведение, грижовни процеси, 

грижовни взаимоотношения. Понятието „сес-

тринство“ не съвпада напълно с понятието 

“грижа“, но науката сестринство не може да 

съществува без грижата.  

Според Уотсън, и сестринството и меди-

цината се движат от парадигмата „лек“, в 

която грижите вземат превес. Тя дефинира 

грижата като наука, която гласи: „грижата е 

хуманитарна наука, ориентирана към проце-

сите на хуманната грижа като уникален фе-

номен и познание“ [4]. 

Сестринските ценности, знанията и уме-

нията насочени към човека, нуждаещ се от 

грижи в съвкупност с вътрешните субективни 

преживявания, които изпитва всеки човек в 

хода на живота и особено в състояние на бо-

лест са уникално лечебно изкуство допълва-

що обичайната лекарствена терапия [5]. 

В същото време, тази нова философия и 

теория на здравната грижа се стреми да ба-

лансира лечебната насоченост на медицината, 

да подчертае сестринството като уникален 

дисциплинарен, академичен и професионален 

отрасъл, както по отношение на сестринските 

грижи, така и по отношение на общественото 

здраве. 

Цел: Целта на настоящето изследване е да 

се анализира нивото на прилаганата здравна 

грижа, знанията и уменията за изграждане на 

взаимоотношения с пациентите и осъществи-

мостта на такава връзка в съвременната бъл-

гарска практика. 

Материал и методи: За оценка нивото на 

прилаганата здравна грижа се проведе анкет-

но проучване  на базата на доброволно анке-

тиране  на 100 професионалисти по здравни 

грижи (медицински сестри). 
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работещи в сферата на здравеопазването за 

периода септември – ноември 2013г.  

Показателите за оценка на аспектите на 

грижата и ниво на реализация са измерени, 

чрез Caring Behaviors Inventory [6], преведен 

на български език и адаптиран за целите на 

изследването.  

Въпросникът измерва сестринските възп-

риятия, нагласи и действия на медицинските 

сестри. CBI съответства на модела, разрабо-

тен, предложен и експериментиран от Wu, 

Larrabee and Putman [7], и измерва четири 

аспекта на грижите: професионални знания и 

умения, осигуряване на качество на грижата, 

чрез човешко присъствие, взаимно уважение 

и позитивна свързаност. Всички въпроси са 

измерени по 6 точкова скала от Ликертов тип 

от 1(никога) до 6 (винаги).  

За обработка на данните са използвани ма-

тематико-статистически методи, включени в 

програмата SPSS 19.0.  

 

Резултати и обсъждане 

 

В изследването са участвали 100 медицин-

ски сестри, работещи в МБАЛ „Христо Бо-

тев“ - Враца и Комплексен онкологичен цен-

тър – Враца, и отговарящи на критериите за 

включване. Средната възраст на изучаваната 

извадка е в диапазона 46 години. От всички 

анкетирани медицински сестри 35% притежа-

ват бакалавърска образователна степен, 33% - 

имат полувисше медицинско образование, 

22% - колежанско и 10% са завършили магис-

търска програма по здравни грижи.  

Повече от половината от изследваните ме-

дицински сестри (58%) имат трудов стаж по-

вече от 20 години, а 15% попадат в границите 

между 11 и 15 години. Трудов стаж между 16 

и 20 години отбелязват 9% от респондентите, 

също толкова попадат в диапазона от 6 до 10 

години  и 1 до 5 години. 

Анализирайки резултатите от изследване-

то получихме средната оценка на нивото на 

прилаганата здравна грижа, знанията и уме-

нията на медицинските сестри за изграждане 

на взаимоотношения с пациентите. 

Първият аспект на грижата - осигуряване 

на качество включва дейности като: индиви-

дуализиране на грижата, комуникация с па-

циента, насърчаване на пациента да сподели 

проблемите си, бърза реакция на нуждите на 

пациента, правилно и навременно изпълнение 

на манипулациите и процедурите, облекчава-

не симптомите, чрез осигуряване на физичес-

ки и емоционален комфорт 

Измерен е, чрез комбиниране на отговори-

те на 8 въпроса, свързани с тази подскала и 

възможен набор от 8- 48 точки. Средната 

стойност за осигуряване на качество в тази 

извадка е 39,87 (N = 100).  

Процентното съотношение на отговорите 

на респондентите по скалата „Осигуряване на 

качество“ са представени на фиг. 1 

 

  

Фиг.1. Съотношение на оценките на респондентите по скалата „Качество“ 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Индивидуализиране на грижата 

 Комуникация  с пациента 

Насърчаване пациента да сподели проблемите си 

Реакция на нуждите на пациента 

Намаляване болката на пациента 

Демонстрира загриженост за пациента 

Изпълнява манипулациите навреме 

Физическа грижа 

винаги много често често понякога много рядко никога 
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Втората „грижовна“ категория – професи-

онални знания и умения включва: владеенето 

на манипулативната техника и професионал-

ното боравене с апаратурата; даване на ин-

формация на пациента с оглед вземане на 

решение за грижите и спазване на принципа 

на конфиденциалност.  

Измерена е, чрез сумиране отговорите на 5 

въпроса. Средната стойност на оценката на 

професионални знания и умения е 27,53 (N = 

100).   

Процентното съотношение на отговорите 

на респондентите по скалата „Професионални 

знания и умения“ е представено на фиг. 2. 

 
 

Фиг. 2. Съотношение на оценките на респондентите по скалата „Професионални знания и 

умения“ 

 

Третата наблюдавана категория на грижа-

та  – взаимно уважение/почтителност 

включва дейности като: поведение на активно 

слушане, уважение на личността на пациента, 

емпатично отношение и подкрепа, даване 

възможност на пациента да изрази емоциите 

си и планиране на грижата, чрез включване 

на пациента.  

Измерена е, чрез сумиране отговорите на 6 

въпроса и резултати вариращи от  18 до 37 

точки. Средната стойност на оценката е 28,22 

(N = 100).    

Процентното съотношение на отговорите 

на респондентите по скалата „Взаимно ува-

жение/почтителност“ е представено на фиг. 3. 

 

Фиг. 3. Съотношение на оценките на респондентите по скалата „Взаимно уважение/ поч-

тителност“ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Владее инжекционната техника 

 информация на пациента, с цел вземане на 

решение 

Показва професионални знания и умения 

Професионална работа с апаратурата 

Съхранява поверителността 

винаги много често често понякога много рядко никога 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Активно слушане  

Третира пациента като личност 

Подкрепя пациента 

Емпатия 

Дава възможност на пациента да изрази 

чувствата си 

Обсъжда с пациента потенциални и актуални 

нужди 

винаги 

много често 

често 

понякога 

много рядко 

никога 
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Последният аспект на грижата – позитив-

на свързаност включва дейности като: обу-

чение на пациента и подпомагане в усвояване 

на умения за автогрижа, проява на съчувствие 

и установяване на хуманни взаимоотношения. 

Сумарната оценка е съставена от оценките на 

5 въпроса в диапазона от 10 до 30 точки. 

Средната стойност на оценката е  19,90 (N = 

100).  

Процентното съотношение на отговорите 

на респондентите по скалата „позитивна 

свързаност“ е представено на фиг.4.  

 

  

Фиг.4. Съотношение на оценките на респондентите по скалата „позитивна свързаност“ 

 

Общия резултат на елементите за всяка 

скала, определящ нивото на всеки от наблю-

даваните аспекти на грижата, е представен на  

Фиг. 5. 

 

  

Фиг. 5. Резултати, определящи нивото на наблюдаваните аспекти на грижата 

 

Изводи: Направеното проучване дава осно-

вание за следните изводи: 

 Данните показват, че респоднентите оце-

няват най – високо владеенето на манипу-

лативната техника и професионалното 

боравене с апаратурата. Отдаваме това на 

факта, че в сестринската практика, все 

още основният акцент е техническата 

грижа за пациента.  

 На второ място медицинските специалис-

ти оценяват уменията си за индивидуали-

зиране на грижата, комуникацията с па-

циента, правилно и навременно изпълне-

ние на манипулациите и процедурите.  

0% 10% 20% 30% 40%

Обучение на пациента 

Посвещава цялото си време на пациента 

Помага на пациента да развива уменията 

си за автогрижа 

Да е част от пациента и неотлъчно до него 

Заедно с пациента планира грижата 

винаги 

много често 

често 

понякога 

много рядко 

никога 

0% 0% 0% 

7% 

28% 

3% 

42% 

60% 

51% 

61% 

40% 

28% 

21% 

36% 

18% 

5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

качество професионални знания 

и умения 

взаимно уважение позитивна свързаност 

ниско умерено високо много високо 
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 Аспекта „взаимно уважение“, а именно: 

поведение на активно слушане, уважение 

към личността на пациента, емпатично 

отношение и подкрепа, даване  възмож-

ност на пациента да изрази емоциите си, 

анкетираните поставят на трето място. 

Това показва, че част от сестринския пер-

сонал разбира значимостта на холистич-

ния подход при взаимодействието с паци-

ента, но все още е трудно реализирането 

му на практика.  

 За съжаление най-ниско респондентите 

оценяват своите знания и умения по от-

ношение на аспекта „позитивна свърза-

ност“. Проявата на съчувствие и устано-

вяване на отношения на основата на ху-

манизма в края на краищата са основно 

задължение на професионалистите по 

здравни грижи. Такива оценки, ние свърз-

ваме с повишеното натоварване на сест-

ринския персонал и развитието на емоци-

онално прегаряне.   

 

Заключение 

 

 Резултатите показват, че базата знания на 

медицинските сестри са достатъчни да изпъл-

няват своите отговорности, но ситуацията в 

българското здравеопазване прави невъзмож-

но прилагането на това знание в пълен раз-

мер. Това се дължи главно на факта, че в съв-

ременната система на здравеопазване има 

остър недостиг на медицински персонал.  

В своята теория Уотсън смята, че когато 

една сестра проявява загриженост и любов в 

грижата за пациентите - това е повече от 

„просто работа“ и / или кариера. Но като се 

имат предвид резултатите от проучването, 

можем да заключим, че в настоящите условия 

за сестринския персонал е по-лесно да из-

вършва действия и манипулации, насочени 

към техническите грижи за пациентите, от-

колкото да проявява  любов, загриженост, 

съпричастност и подкрепа на пациента. 
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БЮДЖЕТ НА ВРЕМЕТО – ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

РАБОТНИЯ ДЕН ПРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

 

Гергана Петрова 

 

TIME BUDGETING – A TOOL FOR EFFICIENT MANAGEMENT  

OF THE WORKING DAY BY HEALTHCARE PROFESSIONALS 

 

Gergana Petrova 

 

ABSTRACT: Time management is a skill requiring self-assessment, planning and permanent discipline and 

self-perfection. 

In this connection a survey was carried out among students studying for master’s degree in Healthcare Man-

agement. Its purpose was to investigate the attitude of the students towards the subject Time Management and to 

analyze the budget of the working day made by them for the relevant positions.   

The analysis of the time budgetingstructure shows differences in the activities performed by senior managers 

and ordinary healthcare professionals. 

For senior managers 62.4% of the activities are administrative and only 34% are medicinal. The remaining 

3.5% belong to other activities also related to document processing, at the account of working with patients. It 

makes an impression that none of the senior managers has pointed out a statutory time for rest. 

For ordinary healthcare professionals working in hospitals the medicinal activity occupies 66.7%, work with 

documentation is 22%, 10% rest and 1.3% are dedicated to other non-typical activities. It is interesting to note 

that the respondents do not mention communication with patients’ relatives, which is an important aspect of 

healthcare.  

The survey outlines insufficient communication with patients and their relatives both on the part of 

healthcare managers and ordinary professionals. The fact that those occupying management positions have not 

planned a break in their personal budget is also disturbing.  

Keywords: Time management, time budgeting, budgeting structure, health care, nursing. 

 

Въведение 

 

Във всяка организация съществуват ти-

пични ситуации, които затрудняват организи-

рането на времето: йерархична структура, 

хора, срокове, писмена работа, срещи, напре-

жение и взаимодействие както вътре в орга-

низацията така и извън нея. 

Има нещо, от което всички сме зависими - 

това е времето. А то се организира трудно. 

Няма човек, който да не е срещал трудности 

да свърши всичко и то навреме [1]. 

Като ресурс времето има следните специ-

фични черти [2]: 

Времето е ценен ресурс (“Времето е па-

ри“). Конкретен израз на тази ценност е зап-

лащането на труда според изразходваното 

време-заплащане на час, на ден, месец; 

времето е ресурс със строг неумолим ри-

тъм. Минутата е точно и винаги 60 секунди, 

часът е точно 60 минути, денонощието е ви-

наги 24ч.; 

времето е най-природния ресурс. Времето 

ни е дар от природата и като всеки дар трябва 

да се съхранява и използва отговорно; 

времето е демократично разпределен ре-

сурс. Достатъчно е да си припомним, че де-

нонощието се състои от 24 часа за всички; 

времето е недосегаем ресурс. За разлика 

от финансовите ресурси то не може да се даде 

на заем, да се подари, да се открадне, да се 

купи и т.н.  

времето е измамлив ресурс. Често сме в 

плен на илюзията, че разполагаме с повече 

време от обективно даденото ни  [3]. 

Управлението на времето е умение, което 

изисква самооценка, планиране непрекъсната 

дисциплина и самоусъвършенстване  [4]. 

Управлението на времето представлява 

използване на личностни и професионални 

средства и стратегии за гарантиране на това, 
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че инвестирането в дейности води до пости-

гане на желана високо приоритетна цел [5].  

Основна цел на мениджмънта на времето е 

не само да се спести време, но и да се пос-

тигне баланс между четирите основни сфе-

ри в човешкия живот – професия, семейство, 

здраве и културния живот. Постигането на 

баланс в живота е от съществено значение за 

профилактиката на стреса [6]. 

Целта на настоящето проучване е да из-

следва отношението на студентите към изу-

чаваната учебна дисциплина „Управление на 

времето“ и да анализира изработения от всеки 

студент индивидуален бюджет на работния 

ден за заеманата в момента длъжност.  

Материал и методи: Проведено е проуч-

ване сред студенти в магистърска програма 

по „Управление на здравните грижи“ във 

ФОЗ, МУ-Пловдив. Проучването е изчерпа-

телно и включва 48 студенти изучавали тази 

учебна дисциплина през 2013/14 учебна го-

дина. Всички те имат базово медицинско об-

разование. Набирането на социологическа 

информация е извършено посредством мето-

дите анализ на документи и интервю. Извър-

шен е анализ върху изработен от всеки сту-

дент примерен бюджет на работния ден за 

заеманата в момента длъжност. Интервюто е 

проведено след приключване курса на обуче-

ние по дадената учебна дисциплина. Извър-

шеният анализ върху индивидуалния бюджет 

на времето и проведеното интервю сред обх-

ванатите 48 професионалисти по здравни 

грижи показва, че на длъжност старши ръко-

водители са 11 човека, редови медицински 

сестри 20 човека, от тях в болнични структу-

ри 17, в извън болнични 3, рехабилитатори 3, 

акушерки 1, клинични лаборанти 8, препода-

ватели по здравни грижи 4, медицински сек-

ретар 1. 

 

Резултати и обсъждане 

 

 Дисциплината „Управление на времето“ е 

включена в курса на обучение при магистри 

по „Управление на здравните грижи“. Като 

академична дисциплина тя е сравнително 

нова и може би заради това се посреща с ин-

терес от обучаваните. При проведеното ин-

тервю след приключване курса на обучение 

се установява, че повече от половината сту-

денти не са очаквали да изучават по време на 

следването си в магистратурата по „Управле-

ние на здравните грижи“ такава учебна дис-

циплина. При никой от интервюираните сту-

денти, независимо че са се реализирали в 

цяла Южна България не е провеждано до този 

момент обучение по Управление на времето. 

Поради това, че така проведения курс предиз-

вика интерес почти всички биха искали да се 

включат и в следдипломен курс по управле-

ние на времето ако бъде организиран за в 

бъдеще. 

Вторият елемент от изследването е анализ 

върху изготвения от студентите бюджет на 

времето. Всеки от студентите трябваше да 

изработи бюджет на времето за съответната 

длъжност, която заема в момента, като опише 

в определен порядък всички дейности които 

извършва в рамките на един работен ден. 

Студентите имаха възможност да интерпре-

тират понятието „бюджет на времето“, пос-

редством предоставеното им определение на 

С. Смит [7], адаптирано от М. Драганова, [8] 

а именно: 

Бюджет на времето. Размерът на вре-

мето, предоставено за изпълнението на раз-

лични дейности се определя като бюджет на 

времето. Бюджетът на времето може да се 

разглежда на различни нива – институцио-

нално, екипно, индивидуално. Може да се го-

вори за бюджет на времето на дадена болница 

или медицински център, на даден екип, на 

даден лекар или медицинска сестра [9]. Бю-

джетът на време се определя още и като съв-

купност от разходите на време за денонощие, 

седмица и др., подредени системно-

хронологично или върху основата на друг 

признак [10]. 

Бюджетът на времето трябва да има своя 

ясна структура. Отговорност на мениджъра е 

да определи елементите на тази структура, 

както и размерът на всеки един елемент в 

часове, минути, проценти [11]. 

Анализът върху структурата на бюджета 

на времето показва разлика в дейностите, 

извършвани от старши ръководители и редо-

ви професионалисти по здравни грижи. 

При старшите ръководители 62.4% от дей-

ностите са административни и само 34% ле-

чебни. Останалите 3.5% са други дейности, 

които са свързани с обработка на документи, 

за сметка на работа с пациенти. Прави впе-

чатление, че никой от старшите ръководители 

не посочва регламентирана почивка. Не е 

посочена и комуникация с близките на паци-

ента, както и със самия пациент. 

При редовите професионалисти по здрав-

ни грижи, работещи в болнични структури 

лечебната дейност е 66, 7%; 22% е работа с 
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документация; 10% почивка и 1.3% за други 

несвойствени дейности. Прави впечатление, 

че изследваните студенти не упоменават ко-

муникация с близките на пациента, която е 

важен аспект в здравните грижи. Отново, 

както е и при старшите ръководители не е 

упомената и комуникация със самия пациент.  

При редовите медицински сестри работе-

щи в извън болничната помощ делът на рабо-

тата с документация 70.83% е най-висок от 

всички разглеждани в настоящото проучване. 

Прави впечатление, че този дял надвишава и 

административните задължения на ръководи-

телите на здравни грижи. Останалият дял от 

29% е за работа с пациенти. Не е посочено 

време за регламентирана почивка.  

При преподавателите по здравни грижи 

56.25% от работния ден е зает с преподаване, 

като основна дейност. Следват по 10% за са-

моподготовка и работа в библиотека, попъл-

ване на учебна документация, работа по про-

екти и др. При всички преподаватели има 

регламентирана почивка.      

 

Заключение 

 

Ресурсите в здравеопазването - човешки, 

материални и финансови са неравномерно 

разпределени. Единствено ресурсът време е 

най-социалния, най-справедливо разпределе-

ния ресурс – всички лечебни заведения раз-

полагат с едно и също количество от този 

ресурс [12]. 

Т. Костадинова [13] определя следните 

ползи от управлението на времето: По-голяма 

вероятност за постигане на целите; възмож-

ност за дългосрочно планиране на работата; 

фокусиране на усилията ви и изграждане на 

оптимален начин на работа; 

постигане на по-голяма продуктивност, 

ефективност и ефикасност; успешно съчета-

ване на служебните ангажименти с личните; 

удовлетвореност и радост от действията и 

работата [14].   

Резултатите от проведеното проучване 

позволяват да бъдат очертани следните 

основни аспекти, касаещи управлението на 

времето в сферата на здравните грижи: 

Тревожен е фактът, че ръководителите на 

здравни грижи и професионалистите по 

здравни грижи, работещи в извън болничната 

помощ, не посочват регламентирана почивка 

в рамките на работния ден. 

Един от основните аспекти на здравните 

грижи, комуникацията с пациента и неговите 

близки, не е упоменат като елемент в ежед-

невната работа на ръководители и редови 

професионалисти по здравни грижи. 

Добре е представен индивидуалния бю-

джет на работния ден при преподаватели по 

здравни грижи, което от своя страна е пред-

поставка за ефективно управление на работ-

ния ден. 

Благоприятна е и положителната нагласа 

към изучаваната учебна дисциплина и декла-

рираното желание за задълбочаване на позна-

нията по управление на времето чрез включ-

ване в курсове по СДО. 
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ  

ПРИ ДЕЦА С РОДОВА ТРАВМА НА РАМЕННИЯ СПЛИТ 

 

Данелина Вачева, Аница Мирчева 

 

ANALYSIS OF RESULTS AFTER REHABILITATION PROGRAM IN CHILDREN WITH  

OBSTETRIC INJURY OF THE BRACHIAL PLEXUS 

 

Danelina Vacheva, Anitza Mircheva  

 
ABSTRACT: Birth trauma at humeral split is most often caused by a difficult child-birth of a large neonate. 

The data on so-called obstetrical paralysis is scarce and controversial. In current life conditions and develop-

ment of the medical science the number of children with plexitis plexus brachialis is supposed to decrease, but 

still this injury is present.  

The diagnosis of the injury is predominantly anamnestically, using various reflex and manual tests. The clin-

ic picture is a typical one for periphery atrophic torpid paresis or paralysis of upper limb, and depends on sever-

ity and level of injury.  

The purpose of the study is analyzing the results from conducted one-year complete physio-rehabilitation 

program for children with birth trauma at humeral split, at the Clinic of Physical and Rehabilitation Medicine at 

the University Hospital Pleven. In the study are involved 21 children with birth trauma at humeral split, aged 

from 10-days old newborns to 11 years old, who conducted the complete physio-rehabilitation program during 

the whole 2013; the program includes paraffin application, remedial massage, kinesitherapy, electrical stimula-

tion, electrophoresis with Nivalin, labor therapy, occupational therapy and activities from everyday life (for 

children above 5 years old).  

To assess the level of rehabilitation during the monitored period, initial and final measurements are done. 

For children aged 0 – 5 years, centimeter measurements are taken (chest, armpit and upper limb length); for 

children above 5 years old are tested types of grips (ergo therapeutic testing) in children with lower type of 

injury and MMT in children with upper type of injury.  

Inquiry among parents, with open and standardized questions is conducted. For good results from rehabilita-

tion of children with birth trauma at humeral split the early diagnosis and start up of complete rehabilitation 

program are of crucial importance. Good results come hard and slowly, but the quality of life and labor of trau-

matized children are significantly improved.  

Key words: birth trauma, rehabilitation, activities in everyday life  

 

Въведение 

 

До родова травма на раменния сплит се 

стига най-често след трудно раждане на едър 

плод, седалищно или друго анормално пред-

лежание на плода, несполучливи манипула-

ции при форцепс и вакуум, тесен таз на май-

ката или повишен тонус на перинеалните 

мускули, вродена аномалия в гръбначния 

стълб на плода и др. [1] 

Данните за честотата на т.н. „акушерска 

парализа” са оскъдни и противоречиви, при-

чините за което са обясними. По данни на 

Гачева Й. (1982) родовите травми в страната 

годишно са между 320 и 377, което е около 

0,27% от новородените [2]. В съвременните 

условия на живот с увеличаване на оператив-

ните раждания при рисковите бременности и 

съществуващия демографски срив (новороде-

ните ежегодно намаляват) се предполага на-

маляване броя на децата родени с травма на 

раменния сплит. По данни на НСИ живороде-

ните деца в България за 2012 са 69 121, но не 

намерихме статистически данни за броя на 

диагностицираните деца с акушерска травма 

на plexus brachialis [3].  

Разположението на plexus brachialis в бли-

зост с особено подвижни структури на ра-

менния пояс (фиг. 1) е условие за травматич-

ни увреди от директната травма (притискане) 

и преразтягане на нервните влакна в областта 

на надключичната ямка (за горен тип увреда) 

и областта на аксилата (за долен тип) [4]. 
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Фиг. 1 Схема на plexus brachialis [5] 

 

Диагностицирането на заболяването става 

преди всичко анамнестично с прилагане на 

различни рефлекторни и мануални тестове, 

Rö-graphia за изключване на друга патология 

(фрактура на ключица) [6]. За да се установи 

степента на пораженията и нивото на увреж-

дане при съвременното развитие на медицин-

ската диагностика е показана електромиогра-

фия (EMG). 

Клиничната картина е типичната за пери-

ферна вяла пареза или парализа на горния 

крайник, в зависимост от тежестта и нивото 

на увреждане. Различават се два основни типа 

дисфункция на горния крайник – горен тип 

(Duchen – Erb), долен тип (Dejerin – Klumpke) 

и тотален тип. Парезата е причина за пълна 

или частична невъзможност за движение на 

крайника [7]. С израстването на детето изос-

тават в развитието си всички структури на 

целият горен крайник (мускулна хипотрофия 

и хипотония, изоставане в дължината на 

крайника, често и гръбначни изкривявания – 

сколиоза в посоката на паретичния крайник). 

С възрастта е налице значително затруднение 

при извършване на дейности от ежедневния 

живот (ДЕЖ) и намалена трудоспособност 

[8]. 

Невропраксията (neuropraxia) е по-леката 

степен на увреда, при която лечението е най-

често консервативно, обект на екип от специ-

алисти. При тежки травматични състояния са 

налице пълно прекъсване на аксоните или 

нерва (axonotmesis, neurotmesis) [9].  

Наред с медикаментозното лечение (проти-

вооточна терапия, Nivalin – субкутанно по 

схема и др.) особено важно е увреденият 

крайник да бъде поставен в подходяща ортеза 

за позиционна терапия. Основна част от лече-

нието при този вид увреда се пада на физи-

калната и рехабилитационна медицина, като 

при различните възрастови периоди на детс-

кото израстване средствата са разнообразни и 

строго индивидуално подбрани и дозирани 

[10].  

С израстването, детето (особено при теж-

ките тотални увреди) се консултира с ортопед 

с цел необходимост от евентуални коригира-

щи оперативни интервенции за улесняване на 

самообслужването и подобряване качеството 

му на живот. През 2012 доц. д-р М. Кътева, 

началник I-ва Травматологична клиника в 

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, с помощта на 

проф. Едгар Бимер организират първият курс 

за микроинвазивна неврохирургия на ръката, 

която включва и ранно оперативно лечение на 

травмиран при раждане plexus brachialis. Това 

е началото на една нова хирургия и в света, 

като целта е да се спасят деца с увреди на 

горен крайник, които водят до пълната му 

инвалидност [11]. 

 

Цел 

 

Целта на изследването е да се анализират 

резултатите от проведена едногодишна комп-

лексна физио-рехабилитационна програма 

(КФРП) при деца с родова травма на рамен-

ния сплит в Клиниката по физикална и реха-

билитационна медицина (КФРМ) на УМБАЛ 

„Д-р Г. Странски” – Плевен.  

 

Материал и методи 

 

В проучването са включени 21 деца с родо-

ва травма на раменния сплит на възраст от 10 

дни до 11 години (13 момчета и 8 момичета), 

които са провеждали КФРП в КФРМ на 

УМБАЛ – Плевен. 

От всички наблюдавани пациенти 11 са с 

увреден доминантен крайник, а останалите 10 

са с увреден недоминантен крайник.  

В началото на 2013 година децата включе-

ни в наблюдението се разпределят в три въз-

растови групи, както следва (фиг. 2): 

І-ва група – от 10 дни до 2 годишна възраст 

– 7 деца 

ІІ-ра група – от 2 до 5 години – 8 деца 

ІІІ-та група – над 5 години – 6 деца 
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Фиг. 2 Разпределение на децата според 

възрастта им в 2013 год. 

Разпределението според типа увреждане е 

представено на фиг. 3. Диагностицирането се 

извършва с помощта на клиничен неврофизи-

ологичен тест на базата на преходните безус-

ловни двигателни рефлекси [12]. 
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Фиг. 3 Разпределение на наблюдаваните 

деца според типа увреда 

  

По Националния рамков договор (2014) в 

зависимост от възрастта на децата с тази ди-

агноза НЗОК заплаща 10 дневна рехабилита-

ция с направление №7 по Клинична пътека 

(КП) №243 – 12 рехабилитационни курса в 

годината (ежемесечно) от 0 до 24 месечна 

възраст, от 2 до 5 години – 4 рехабилитаци-

онни курса в годината, а над 5 години – 2 

курса годишно [13].  

Съобразявайки се с тези условия за по-

големите деца с акушерска парализа се про-

веждат допълнително амбулаторни курсове 

на рехабилитация с направление №3 за физи-

отерапевтично лечение.  

Средният брой проведени физио-

рехабилитационни курса (общо по КП и ам-

булаторни) в наблюдавания едногодишен 

период е представен на фиг. 4, като децата са 

разпределени по групи според възрастта им.  

 

3,32 3 2,67

0

1

2
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4

0-2 год. 2-5 год. над 5 год.

бр. рехабилитационни курса

Фиг. 4 Среден брой годишно проведени 

физио-рехабилитационни курса по  възрас-

тови групи 

При всички деца с родова травма на ра-

менния сплит се провежда КФРП в 10 после-

дователни процедурни дни на лечебен курс, 

която е дозирана съобразно възрастта на де-

тето и включва: 

 Парафинови апликации  

 Лечебен масаж  

 Кинезитерапия 

 Електростимулация 

 Електрофореза с Nivalin 

 Трудотерапия, ерготерапия – 

ДЕЖ (при деца над 5 годишна възраст) [14]. 

За отчитане степента на възстановяване в 

началото и края на проследения период се 

направиха измервания и тестове на децата в 

зависимост от типа на увреда и възрастта им. 

На децата от 0 до 5 годишна възраст се отчете 

сантиметрия (обиколка на предмишница, 

мишница и дължина на горния крайник). При 

децата над 2 годишна възраст се допълни 

тестуване видовете захвати на ръката (сграб-

чващи захвати – сферичен, цилиндричен, 

юмручен, куковиден) при долен тип [15], а 

при децата с горен тип увреда и над 5 годиш-

на възраст – ММТ на mm. rhomboidei – major 

et minor, m. supraspinatus, m. infraspinatus, mm. 

deltoidei, m. biceps brachii.  

Поради малкият брой деца в различните 

възрастови групи и типа на увреда, получени-

те резултати нямат статистическа достовер-

ност, което ни провокира да проведем анкета 

(с отворени и стандартизирани отговори) сред 

родителите, съобразени с възрастта на техни-

те деца, за да се опитаме да отчетем ефекта от 

лечението.  

Родителите на деца до 2 годишна възраст 

отговориха на следните въпроси: 

1. Разбирате ли важността на системното 

и активното провеждане на физио-

рехабилитационното лечение, включително и 

в домашни условия? 

2. Запознати ли сте в достатъчна степен 

как да извършвате поддържащи кинезитера-

певтични процедури с Вашето дете извън 

рехабилитационните курсове?  

3. Забелязвате ли подобрение в движения-

та на увредения крайник? 

4. Смятате ли, че детето Ви изостава в 

своето физическо развитие? 

5. Имате ли финансова възможност, за да 

осигурите лечението на Вашето дете? 

В анкетата на родителите с по-големи де-

цата (над 2 годишна възраст) включихме още 

въпроси като: 
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6. Посещава ли Вашето дете детско заве-

дение?  

7. Справя ли се с дейностите от ежеднев-

ния живот – тоалет и лична хигиена, хранене, 

обличане и обуване, други битови дейности? 

8. По Ваши наблюдения детето включва ли 

увредения крайник в ежедневните дейности 

или го щади? 

  

Резултати и анализ 

 

Направената сантиметрия при децата до 2 

годишна възраст в началото на наблюдавания 

период показа средно 0,5 см хипотрофия на 

увредения крайник (разлика със здравия 

крайник на мишница и предмишница) и запа-

зена дължината на крайника. Тези резултати 

остават и в края на едногодишния период. 

При децата до 5 годишна възраст в начало-

то на изследването хипотрофията достига 

средно 1,6 см, а скъсяването е с 2,1 см на це-

лия крайник. Над 5 годишна възраст средните 

стойности на тези показатели са съответно 2,3 

см хипотрофия и 3,4 см скъсяване на крайни-

ка. В края на наблюдавания период промени-

те са трудни за регистриране, което се обяс-

нява с общото израстване на децата в тази 

възраст (фиг. 5).  
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Фиг. 5 Резултати от отчетената сантимет-

рия по възрастови групи 

 

Тестът за захватите на ръката се проведе 

при втора и трета възрастова група (4 деца с 

тотална увреда), като средните стойности са 

„3+” при първия рехабилитационен курс за 

годината и „4 –”  в края на наблюдавания 

период. 

Резултатите от проведеното ММТ при 6 

деца с горен тип увреда над 5 годишна въз-

раст показват подобрение в състоянието на 

тестуваните мускули (mm. rhomboidei – major 

et minor, m. supraspinatus, m. infraspinatus, mm. 

deltoidei, m. biceps brachii), но и тенденция 

към оформяне на контрактура в раменната и 

лакетна стави.  

Рехабилитационният процес е бавен и про-

дължителен. Зависи от отговорността и въз-

можността на родителите да придружават 

децата си за лечение, особено в първите ме-

сеци след раждането. Някои родители не мо-

гат или не желаят да разберат сериозността на 

проблема, което неминуемо се отразява на 

резултатите. Те трябва да бъдат убедени, че 

основна част в комплексното лечение на ро-

довата травма на раменния сплит заема сис-

темното провеждане на КФРП. По данни от 

литературата около 25% от децата с горен тип 

и neuropraxia, които са провеждали системно 

физио-рехабилитационно лечение се възста-

новяват функционално [16]. Често резултати-

те са едва забележими или незадоволителни, 

особено с тежки тотални увреди (при axonot-

mesis или neurotmesis), но това не е индика-

ция за преустановяване на лечението. 

Анализирайки данните от фиг. 5 можем да 

обобщим, че при децата до 2 годишна възраст 

реализираните курсове на рехабилитация са 

крайно недостатъчни – средно 3,32 (27,1%) 

при необходимост и възможност от провеж-

дането им ежемесечно. Децата от втората 

възрастова група са реализирали средно по 3 

физио-рехабилитационни курса, което е 75% 

от полагащите им се поне 4 в годината. Този 

факт се обяснява от отговорите на първия 

въпрос от анкетата „Разбирате ли важност-

та на системното и активното провеждане 

на физио-рехабилитационното лечение, 

включително и в домашни условия?”, където 

27% от отговорилите родители се колебаят в 

правилната преценка на ситуацията. Това е 

свързано и с отговорите на следващия въпрос 

„Запознати ли сте в достатъчна степен как 

да извършвате поддържащи кинезитерапев-

тични процедури с Вашето дете извън реха-

билитационните курсове?”, при който се по-

лучиха идентични отговори от същите роди-

тели. Този факт налага да се работи целена-

сочено с родителите, защото те са тези, които 

трябва да придружат децата си до рехабили-

тационното отделение и да бъдат отговорни 

към здравето им. От съществено значение е и 

обучението на родителите да се занимават 

ежедневно с детето извън времето на комп-

лексна физио-рехабилитация, като провеждат 

възможните кинезитерапевтични техники и 

лечение с положение, а при по-големите деца 

– занимания със спорт или функционална 

трудотерапия.  

Децата от трета възрастова група са реали-

зирали оптималния брой полагаеми курсове 
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КФРП, но те не са достатъчни по-доброто 

функционално възстановяване. 

На въпроса „Забелязвате ли подобрение в 

движенията на увредения крайник?” всички 

родители отговарят положително, особено 

при по-малките деца с горен тип 

(neuropraxia). Реинервационните процеси се 

наблюдават и след 5-6 годишна възраст, което 

потвърждава  необходимостта от системно 

физио-рехабилитационно лечение с израства-

нето на детето (Гачева). 

На въпроса „Посещава ли Вашето дете 

детско заведение?”, родителите на по-

големите деца отговарят положително, но 

отбелязват факта, че персонала в детската 

градина няма насоченост за стимулиране уп-

ражняването на увредения крайник на детето. 

Отговорите на въпроса „Смятате ли, че 

детето Ви изостава в своето физическо раз-

витие?” са разнопосочни, но съвпадат с типа 

увреда на крайника и възрастта на детето. 

При по-големите деца и с горен тип увреда 

родителите не посочват съществено изоста-

ване във физическото развитие, но при тотал-

ната увреда и долен тип липсата на захват 

сериозно затруднява включването на горния 

крайник в трудови и училищни дейности, а 

това се отразява и на цялото физическо раз-

витие на детето. Този двигателен дефицит 

няма последствия върху менталното развитие 

на децата и родителите не забелязват някакво 

изоставане. 

На въпросите свързани с извършване на 

дейности от ежедневния живот при по-

големите деца отговорите на родителите са 

отново разнопосочни и в зависимост от типа 

на увредата. В семейства, в които детето се 

наблюдава по време на игра, следи се за пра-

вилна стойка, правят се забележки за положе-

нието на крайника, за включването му във 

възможните за извършване дейности и т.н. се 

забелязва подобрение в самообслужването. 

Родители, които нямат възможност да пре-

карват по-дълго време с децата си и неглижи-

рат проблема, посочват по-трудно включване 

в ежедневните дейности на паретичния край-

ник. 

На въпроса „Имате ли финансова въз-

можност, за да осигурите лечението на Ва-

шето дете?” 2/3 от родителите съобщават, 

че изпитват сериозни финансови затруднения 

за ежемесечното физио-рехабилитационно 

лечение на по-малките деца, а при по-

големите и  трудно осигуряване на придру-

жител на детето (болничен лист или платен 

отпуск). Всички родители посочват неудов-

летвореност от работата специализираните 

държавни институции за подпомагане лечеб-

ния процес на децата им. 

 

Изводи 

 
1. КФТР при УМБАЛ – Плевен има висо-

коквалифицаран персонал, съвременна апара-

тура и дългогодишен опит в лечението и ре-

хабилитацията на деца с родова травма на 

раменния сплит. 

2. При всички наблюдавани деца се отчете 

подобрение в измерваните показатели в про-

дължение на цялата 2013 година, а тежестта и 

типа увреждане на plexus brachialis определят 

степента на възстановяване при самообслуж-

ване. 

3. В нашата страна не се води статистика за 

броя на децата с родова травма на раменния 

сплит и тежестта на увредата, както и диспан-

серно наблюдение на тяхното възстановяване. 

4. Средният брой реализирани курсове 

КФРП за децата от І-ва възрастова група е 

недостатъчно – 3,32 при възможности и необ-

ходимост от 12 годишно, а при децата от 2 до 

5 годишна възраст честотата е 3 курса вместо 

минималните 4, което налага сериозна работа 

с родителите и личните лекари на детето за 

проследяване на рехабилитационния процес. 

5. Включените в ІІІ-та възрастова група де-

ца провеждат 2,67 курса КФРП в годината, 

което е повече от минималните 2 курса го-

дишно и е добре тази тенденция да се задър-

жи. 

6. Отговорите на въпросите на родителите 

в проведената анкета може да се обобщят 

така: 

а/ има родителите, които не разбират важ-

ността на редовното и продължително про-

веждане на рехабилитация, включително в 

домашни условия за намаляване последствия-

та от родовата травма на детето; 

б/ не е достатъчна финансовата и социална 

подкрепа от страна на държавните институ-

ции за подпомагане на семействата с деца 

травмирани по време на раждането, което се 

явява причина за непълноценното лечение. 

 

Заключение 

 

Целта на КФРП при децата с родова травма 

в годините на тяхното израстване е подобря-

ване самообслужването и подпомагане из-

вършването на различни трудови и битови 
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дейности. Усъвършенстване на различните 

захвати на ръката, работа с инструменти и 

прибори, включване на занимателна и функ-

ционална трудотерапия стимулират извърш-

ването на дейности от ежедневния живот, 

подпомагат тяхната самостоятелност и бъде-

щото им професионално ориентиране и реа-

лизация.  

За постигане на добри резултати при реха-

билитацията на деца с родова травма на ра-

менния сплит от съществено значение е ран-

ното диагностициране и започване на лечени-

ето, регулярното провеждане на КФРП, ра-

зясняване на родителите важността на проб-

лема и тяхната роля за лечението на децата 

им.  

Добрите резултати идват трудно и бавно, 

но повишават значително шансовете за по-

добро качеството на живот и професионална-

та реализация на децата с родова травма на 

раменния сплит.  
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ABSRACT: Nursing education aims not only to supply a certain amount of knowledge and the development 

of professional skills, but especially important element is to form professional behavior that indicates the stu-

dent's responsibility in terms of making professional decisions. The purpose of this study is to identify opportuni-

ties for the formation of professional conduct and responsibilities during the training of students of " nurse". To 

change nursing practice are necessary professionals with the necessary training and motivation. The results of 

the study are optimistic because they show that students receive appropriate professional development in terms 

of autonomy and responsibility of modern nursing. 
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Въведение 

 

Обучението на медицинските сестри има 

за цел не само предоставянето на определен 

обем от знания и изграждането на професио-

нални умения, но особено важен елемнент е 

да се формира професионално поведение, 

което да показва отговорността на студента 

по отношение на вземането на професионал-

ни решения. Новите програми по сестрински 

грижи са насочени към създаване на условия 

за поставяне на акцента върху вземането на 

автономни решения от страна на медицинска-

та сестра в съответствие с регламентираните 

законови отговорности. При изучаването на 

всички сестрински дейности, грижи, проце-

дури и манипулации, преподавателите поста-

вят студентите в ситуации, които да провоки-

рат тяхното професионално мислене и отго-

ворно поведение. По време на практическото 

обучение – учебна практика и преддипломен 

стаж – студентите имат възможност да прила-

гат усвоените умения в реалната практика.  

Професията на медицинската сестра в ев-

ропейските страни има ясно изразена теория 

и методология, с утвърдени традиции за про-

фесионален растеж и развитие [1]. Поставя-

нато на професионалната автономност и от-

говорност като приоритет в обучението на 

медицинските сестри у нас е гаранция за тях-

ната бъдеща реализация. Професията на ме-

дицинската сестра поставя високи изисквания 

към тези, които са я избрали [2]. 
Целта на настоящото проучване е да се ус-

тановят възможностите за формиране на про-

фесионално поведение и отговорност по вре-

ме на обучението на студентите от специал-

ност “медицинска сестра”. 

Материал и методи: Проучването е осъ-

ществено чрез анонимно анкетно проучване 

на 70 студента от специалност “медицинска 

сестра” на Медицински факултет при СУ “Св. 

Климент Охридски”- гр. София. Изследването 

е проведено през зимния семестър на учебна-

та 2013/2014 година. 

Резултати и обсъждане. Данните от проуч-

ването показват, че анкетата са попълнили  

почти еднакъв брой студентите от различните 

курсове – 24,00% са студентите от първи, 

трети и четвърти курс, а тези от втори курс са 

28,00%. Тази активност на студентите по-

казва, че темата свързана с професионалното 

поведение и отговорност ги затруднява, а 

това именно налага по-задълбоченото изу-

чаване на свързаните с тази тема проблеми. 
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фиг. 1. Курс на обучение в момента 

 
От особено значение е да разберем докол-

ко практическото обучение на студентите има 

отношение към изграждането на професио-

нално мислене, което трябва определено да 

бъде насочено към потребностите на пациен-

тите от грижи. Формирането на професиона-

листи от сферата на здравните грижи изисква 

развитието на умения за оценка на потребно-

стите на пациента, както в зависимост от по-

ставената му диагноза, така и от индивидуал-

ните му умения за самостоятелно справяне 

със здравословните проблеми. 
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фиг. 2. Роля на практическото обучение за 

развиване на професионално мислене относно 

индивидуалните потребности за пациентите 

от грижи 
 

Получените резултати показват, че повече 

от половината от анкетираните студенти, счи-

тат че по време на практическото обучение са 

създадени условия за развитие на тяхното 

професионално мислене. Все пак прави впе-

чатление, че 10,00% от студентите отговарят 

отрицателно, а около 1/3 от тях считат, че 

това се осъществява само отчасти.Ето защо е 

необходимо да се поставят ясни и конкретни 

задачи на студентите, които да бъдат съобра-

зени и с техните индивидуални способности и 

умения. 

Формирането на умения за вземане на 

професионални решения и другият важен 

елемнет от обучението на медицинските 

сестри. 
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фиг. 3. Ролята на обучението по сестринс-

ки грижи за развитие на способности относно 

вземането на решения в рамките на сестринс-

ките отговорности 

 
Обучението по сестрински грижи опреде-

лено развива способностите на студентите за 

вземането на професионални решения – този 

отговор са посочили 83,00% от анкетираните. 

Няма студенти, които да са посочили отрица-

телен отговор на този въпрос. Тези резултати 

ясно доказват, че структурирането на учебно-

то съдържание по сестрински грижи изпълня-

ва своята водеща роля при обучението на 

медицинските сестри. 

Професията на медицинската сестра е 

свързана със законово регламентирани отго-

ворности свързани със здравето и живота на 

пациентите. Много от студентите нямат дос-

татъчно информация относно професионал-

ните отговорности на медицинската сестра 

преди постъпването в университета. 
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фиг. 4. Въздействие на обучението по сес-

трински грижи за развитието на професио-

налната отговорност свързана със сестринс-

ката професия 
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Само половината от анкетираните студен-

ти считат, че обучението по сестрински гри-

жи развива тяхната професионална отговор-

ност. Отрицателно са отговорили 7,00% от 

анкетираните студенти. Не малка част 36,00% 

посочват отговор “отчасти”. Ето защо е необ-

ходимо да се търсят нови подходи за обуче-

ние на студентите по тази тема. 

Автономните сестрински функции вече са 

регламентирани от нормативните документи 

[3], което налага обучението да бъде конк-

ретно насочено към изграждането на профе-

сионалисти с такива умения.  
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фиг. 5. Ролята на обучението по сестринс-

ки грижи относно израстване и формиране на 

умения за осъществяване на автономни сест-

рински функции 

 
Получените резултати определено показ-

ват, че в процеса на обучение по сестрински 

грижи студентите имат възможност да разви-

ят своите умения относно извършването на  

автономните сестрински функции. Отрица-

телни отговри няма, а студентите посочили 

неутвърдителен отговор са значително по-

малко – 17,00%.  

От значение е също да разберем, доколко 

преподавателите вземат под внимание, при 

оценяването на студентите тяхното професи-

онално поведение и отговорност. 
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фиг. 6. Оценяване на  професионалната 

отговорност и поведение 

Резултатите са особено показателни за 

мнението на студентите – само половината от 

анкетираните отговарят положително, а отри-

цателно са отговорили 14,00%. Тези данни 

посочват необходимост от промяна в оценя-

ването на студентите и то в насока към поста-

вяне на професионалното поведение и отго-

ворност с по-висока степен на значимост. 

Необходимо е също така, при оценяването да 

се акцентира върху мотивацията и индивиду-

алното развитие на студента през различните 

години на неговото обучение. За тази цел е 

важно да се формулират ясни и обективни 

критерии за оценка насочени към развитие в 

професионалното поведение на студентите. 

Критериите трбява да бъдат конкретно насо-

чени към практическите упражнения по сест-

рински грижи, по време на изпълнението на 

практическите задачи от учебната практика и 

по време на дейностите, които се извършват 

от стажантите на преддипломен стаж. 

Автономната сестринска професия може 

да получи своето развитие в нашата страна 

едва когато има добре обучени и подготвени 

професионалисти, които да могат да я прак-

тикуват.  
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фиг. 7. Изграждането като професиона-

листи за извършване на автономна сестринска 

професия 

 
Резултатите от отговорите на този въпрос 

са доста оптимистични и определят едно ви-

соко ниво на новото университетско обучение 

на медицинските сестри. Положителните от-

говори са близо до 80,00%, отрицателни отго-

вори липсват. Това показва, че студентите се 

чувстват като професионалисти на една авто-

номна професия, въпреки че в обществото ни 

тази професия все още не е получила нужното 

признание. 

Важно за преподавателите също е да имат 

информация относно самооценката на сту-
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дентите по отношение на професионалната 

сестринска автономност. В хода на проучва-

нето е установена самооценката на студенти-

те при постъпването в учебното заведение и 

по-късно – в процеса на обучение. 
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фиг. 8. Самооценка относно израстването 

в професионалната сестринска автономност 

при постъпването 

 

Самооценката на студентите при постъп-

ването им във ВУЗ показва, че те са изключи-

телно слабо информирани относно сестринс-

ката професия и по-конкретно относно факта, 

че това е самостоятелна професия, която има 

своите професионални функции и отговор-

ности. Почти всички анкетирани пациенти се 

самооценяват в областта на 2 от десетобална-

та система за оценяване. Важно за нашето 

проучване е да разберем каква е промяната в 

самооценката на студентите в резултат на 

обучението по сестрински грижи и практи-

ческото обучение.  

Резултатите посочени от студентите по-

казват значителната промяна, която настъпва 

при тяхното професионално изразстване и 

развитие.  
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фиг. 9. Самооценка относно израстването 

в професионалната сестринска автономност в 

момента на обучение 

 

Самооценката на студентите в настоящия 

момент се различава съществено от самоо-

ценката направена при тяхното постъпване. 

Резултатите показват, че близо 1/3 от студен-

тите се самооценяват с 10 точки и също тол-

кова – с 8 точки. Ето защо определено можем 

да кажем, че по време на обучението по сест-

рински грижи студентите израстват като про-

фесионалисти на една автономна професия, 

каквато е сестринската професия. 

Изводи и заключение. За да бъде промене-

на сестринската практика са необходими 

професионалисти с необходимата подготовка 

и мотивация. Резултатите от проведеното 

проучване са оптимистични защото показват, 

че студентите получават необходимото про-

фесионално развитие по отношение на авто-

номността и отговорността на съвременното 

сестринство. 

Университетското обучение по сестрински 

грижи създава добри възможности за усвоя-

ване на умения за вземане на автономни про-

фесионални решения, но студентите имат все 

още потребност от развиване на професио-

налните отговорности. Обучението позволява 

да се формират професионалисти  на авто-

номната сестринска професия, но е необхо-

димо да се направят съответните корекции в 

оценяването на студентите и да се акцентира 

върху тяхното професионално поведение и 

професионална отговорност.  
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СОФТУЕР ОТ ЛЕКАРИ ПРАКТИКУВАЩИ ХОМЕОПАТИЯ 

 

Живко Пейчев, Нонка Матева 

 

A PILOT STUDY OF ATTITUDES TOWARDS THE USE OF PROGRAMS WITH SPECIALIZED 

SOFTWARE BY DOCTORS PRACTICING HOMEOPATHY 

 

Zhivko Peychev, Nonka Mateva 

 

ABSTRACT: Homeopatic method of treatment entered medical practice in recent years. The Holistic  ap-

proach to patient and the variety of psychosomatic  symptoms make its application difficult for the homeopathic 

doctors. The need of specialized software programs increases to improve the performance of a homeopathic 

doctor. The aim of this study is to examine the need for the use of specialized software programs in homeopathy. 

Material and methods. We conducted  a questionnaire survey on 101 doctors, dentists and pharmacists. The 

survey contains 16 questions, grouped into 4 panels: administrative; educational panel of Homeopathy; panel 

examining the need for computerization of diagnosis and treatment in Homeopathy; panel studying the benefits 

and risks of   computerization. Results and dicussion. Difficulties in making homeopathic diagnosis state 35 

(34.7%) of respondents, while 22 (21.8%) had difficulties in appointing of homeopathic medicine. The biggest 

problems are indicated in identification of drugs for sensitive type: Alumina, Argentum nitricum, Aurum metalli-

cum, Carbo vegetabilis, Causticum, Cina, Graphites, Hepar sulfur, Kalium carbonicum, Natrum carbonicum, 

Psorinum, Sulfur iodatum, Zincum metallicum etc. The average time for the service of a patient  in acute pathol-

ogy is 31.5 min, whereas in case of chronic pathology it is 71.3 min. Need to use a computer software in Home-

opathy showed 91 (90.1%)  of the respondents, other 4 (4%) consider it useless, and 6 (5.9%) believe that it is 

dangerous. Conclusion. The results of this study reveal a great need of doctors practicing homeopathy from a 

specialized  software for diagnosis and drug selection. Its development requires collaboration of a team of phy-

sicians with additional training in homeopathy and experts in the field of computer systems. 

Keywords: homeopathy, specialized software. 

 

Въведение 

 

На прага на новото хилядолетие експерти 

на Европейската комисия по лекарствата 

(ЕМЕА) установяват нарастване употребата 

на хомеопатични лекарства за превенция на 

здравето и лечение на редица заболявания във 

всички страни на съюза. Хомеопатия се из-

ползва със значителен успех по цял свят и 

най-много в Европа, където е създаден този 

метод преди повече от 200 години [1, 2, 3]. 

Около 3000 хомеопатични лекарства се из-

ползват за различни заболявания, но прило-

жението им изисква знания и опит в областта 

на медицината и допълнителна квалификация 

по хомеопатия [4, 5]. Изучаването на хомео-

патия от лекари се осъществява като дву-

годишно следдипломно обучение, а създава-

нето на умения за нейното използване се при-

добиват след дългогодишен практически 

опит. През 2004 година със Закона за здраве-

то  в България се регламентира хомеопатията 

като нетрадиционен метод, с който разполага 

съвременната медицина [6]. През същата го-

дина се въвежда изучаване на хомеопатия от 

студенти като свободно избираем предмет в 

медицинските университети. Трудностите в 

усвояването на този метод произтичат от 

строго индивидуалния подход към всеки па-

циент при поставяне на хомеопатична диаг-

ноза и персонализирано лечение на базата на 

сложни алгоритми от знания.  

Проучванията върху представите и нагла-

сите за изучаване на хомеопатия у нас са мал-

ко. Те обхващат различни категории меди-

цински лица, изучаващи хомеопатия – сту-

денти [7, 8], дентални медици [9] и общо 

практикуващи лекари [10]. В тях ясно личи 

повишения интерес към този метод и необхо-

димостта от академични знания при усвоява-

нето му. Все повече назрява необходимостта 

в ежедневната практика да се въведат специа-



56 

 

лизирани софтуерни програми, които да по-

добряват качеството на обслужване при всеки 

конкретен случай без да се измества творчес-

ката активност на лекаря-хомеопат. Компю-

търни програми, които ще предоставят ин-

формация на специалиста в диагностичния и 

терапевтичен процес. Софтуер генериращ 

информация, която да се използва като по-

мощно средство при вземане на адекватни 

решения подобно на резултатите получени от 

клиничната лаборатория, рентгеновите изс-

ледвания, компютър-томогравските данни 

или находките от ядрено-магнитния резонанс.  

Със създаването на специализиран софту-

ер за нуждите на хомеопатията, опорните 

точки, на които лекарят поставя диагноза и 

предприема лечение ще се обогатят с още 

един метод, наред с параклиничните, микро-

биологични и инструментални изследвания.  

 

Цел 

 

Цел на настоящото проучване е да се изс-

ледват необходимостта и нагласите за изпол-

зване на специализирани софтуерни програми 

от лекари-хомеопати в диагностичния и лече-

бен процес. 

 

Материал и методи 

 

Проведохме анкетно проучване сред 101 

общопрактикуващи лекари, лекари с различ-

ни медицински специалности, дентални ме-

дици и фармацевти, участващи в 3 нива на 

следдипломно обучение по хомеопатия към 

Европейската школа по клинична хомеопатия 

(ЕШКХ) в София, Пловдив, Варна и Плевен, 

което съставлява 92% от обучавашите се за 1 

година. Обучението е одобрено от Академич-

ните съвети  на Медицинските университети 

у нас и се провежда в техните аудиторни 

комплекси. Получените знания и умения се 

акредититрат от Българския лекарски съюз, 

Съюза на фармацевтите и Българската меди-

цинска хомеопатична организация (БМХО). 

Анкетата е проведена през месец март 2014 в 

края на учебната година. Тя съдържа 16 стан-

дартизирани въпроса, групирани в 4 панела: 

- административен панел, включващ въз-

раст, пол, професия, курс на обучение; 

- познавателен и образователен панел по 

хомеопатия – за набиране на информация 

относно източниците на информация за хоме-

опатията; къде е изучавана хомеопатията като 

медицински метод; използване на компютър в 

лекарската практика; използване на компю-

търна програма по хомеопатия; умение за 

поставяне на хомеопатична диагноза и назна-

чаване на хомеопатично лечение. 

- панел за проучване на необходимостта 

от компютризиране на диагностиката и 

лечението в хомеопатията  

- панел за проучване на мнението относно 

ползата  и риска от компютризация на хо-

меопатията. 

Резултатите бяха анализирани с помоща на 

статистическия софтуерен продукт SPSS 

v.17.0, като бяха използвани описателни ста-

тистически методи. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Aдминистративен панел 

Обобщени резултати от административни-

те данни на анкетираните участници са пред-

ставени на Табл. 1. Разпределението по пол 

на участниците в анкетата показва значителен 

превес на жените – 86 (85.1%), докато мъжета 

са 15 (14.9%) . Вероятна причина за диспро-

порцията между мъже и жени е, че лекарската 

професия у нас се практикува предимно от 

жени от една страна, и от друга в традициите 

на българското семейство жената заема до-

миниращо положение по грижата за здравето 

на членовете му. Това определя и по-големия 

интерес на жените в сравнение с мъжете към 

изучаване на нетрадиционни методи какъвто 

е хомеопатията. Възрастта на участниците 

варира от 23 до 74 години (средната възраст е 

46.6 ± 10.54).  Анализът на разпределението 

по възраст показа, че  малко повече от поло-

вината от участниците -59 ( 58.1%) са на 

възрст до 50 години, а другата половина над 

50 години-  42 анкетирани (41.9%) . Хомоген-

ното разпределение по възраст в нашата из-

вадка дава възможност да се проучи мнението 

и на анкетираните от по-старшите възрастови 

групи, по въпрос за който традиционно мла-

дите хора са по-позитивно настроени.  

В проучването са обхванати 78 (77.2%) ле-

кари, 8 (7.9%) дентални медици и 15 (14.9%) 

фармацевти. Това съотношение отразява 

практическия интерес на трите категории 

медицински лица към изучаването на хомео-

патия в ежедневната практика. Участниците в 

обучението по хомеопатия за 1-ви курс са 41 

(40.6%), а за 2-ри курс са 48 (47.5%). Първите 

две нива на обучение са задължителни, а тре-

тото ниво на обучение 12 (11.9%) е по избор 

за допълнително усъвършенстване. 
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Таблица 1. Характеристика на анкетираната група. 

 
Характеристика Брой % 

Общ брой участници в анкетното 

проучване 
101 100 

Пол 

Мъже 

Жени 

 

15 

86 

 

14.9 

85.1 

Възраст 

Под 50 години 

Над 50 години 

Средна възраст (mean±SD) 

 

59 

42 

46.6±10.5 

 

58.4 

41.6 

 

Професия 

Лекар 

Дентален лекар 

Фармацефт 

 

78 

8 

15 

 

77.2 

7.9 

14,9 

Курс на обучение 

I курс 

II курс 

III курс 

 

41 

48 

12 

 

41.6 

47.5 

11.9 

 

Познавателен панел 

На въпроса „От къде за първи път полу-

чихте представа за хомеопатия?“ най-висок 

процент от участниците 30 (29.7%) са посо-

чили медицинските университети, следвани 

от 24 (23.8%), които са посочили семейство и 

приятели. Мястото на медиите и интернет е 

определено от 11 (10.9%) участника, а едва 4 

(4%) са посочили личния лекар като източник 

на информация (Фиг.1). Вероятна причина за 

това съотношение на отговори е, че хомеопа-

тията е нов метод на лечение в медицинската 

практика, в който университетското образо-

вание не е достатъчно застъпено. От 1996 

година започват курсове за следдипломно 

обучение на лекари, дентални медици и фар-

мацевти от центъра за образование и развитие 

на хомеопатията в България, а по-късно и 

Европейска школа по клинична хомеопатия 

(ЕШКХ). До настоящия момент са обучени 

около 1900 лекари, 160 дентални медици и 

1100 фармацевти. През 2007 година със Закон 

за Лекарствените Продукти в Хуманната Ме-

дицина, хомеопатията се регламентира като 

не традиционен метод, според който право да 

практикуват хомеопатия имат само дипломи-

рани лекари и лекари по дентална медицина.  

 

 
 

Фиг. 1 
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Oбразователен панел по хомеопатия 

При 95 (94.1%) участника в анкетата е от-

белязано, че използват компютър в ежеднев-

ната си практика, а само 6 (5.9%) посочват, че 

използват компютър много рядко. Това по-

казва, че компютризацията в ежедневната 

лекарска практика е изключително необходи-

ма и приложима за подобряване на обслужва-

нето на пациентите.  

Хомеопатия не е изучавана от 47 (46.5%) 

анкетирани преди включването им в обучени-

ето от ЕШКХ. Около 1/3 от анкетираните 29 

(28.7) са преминали начален курс на обучение 

по хомеопатия като студенти. Друга част от 

анкетираните 16 (15.8%) са изучавали самос-

тоятелно хомеопатия от научнопопулярна 

литература. При 6 (5.9%) от анкетираните е 

посочен интернет като дистанционен източ-

ник за обучение. 

Въпреки тази констатация едва 3 (3.0%) от 

анкетираните са използвали компютърна 

програма за хомеопатия на английски език, 

базирана на реперторизацията на J. Kent. 

Съвременната медицина оспорва репертори-

зацията на болестите и счита, че има висок 

риск от допускане на грешка при поставяне 

на диагноза и избор на лечение. Това налага 

необходимостта от разработване на компю-

търни програми съответстващи на образова-

нието в медицинските университети, базира-

но на диагностичния подход, а не на реперто-

ризацията. 

Проблемите при изучаване на хомеопа-

тичния метод са в две направления: първо – 

затруднения при поставяне на хомеопатична 

диагноза посочват 35 (34.7%) от анкетирани-

те, и второ – затруднения при назначаване на 

хомеопатичен медикамент – 22 (21.8%). Тези 

проблеми биха могли да бъдат решени чрез 

създаване на подходящ компютърен софтуер, 

улесняващ работата на лекаря-хомеопат. 

 

Панел за необходимост от компютри-

зиране на диагностиката и лечението в 

хомеопатията 

Диагностичният алгоритъм в хомеопатия-

та включва определяне локализацията на бо-

лестта, усещания на пациента от болестния 

процес, съпътстващи признаци, модалности 

на подобрение и влошаване. При 75 (74.3%) 

от анкетираните са посочили, че всички части 

на диагностиката се нуждаят от компютриза-

ция. Само 18 (17.8%) не могат да преценят 

коя част от диагностиката и лечението в хо-

меопатията имат нужда от компютризация. 

Болшинството от анкетираните, посочили 

това, са фармацевти и стоматолози, които 

нямат необходимата компетентност. В подк-

репа на тези данни са резултатите от следва-

щия въпрос – колко време е необходимо за 

поставяне на хомеопатична диагноза (Фиг. 2). 

При остра патология средното време за пос-

тавяне на хомеопатична диагноза е 17.1 ±11.9 

min, а при хронична патология – 40.0 ±23.3 

min. Тези показатели са по-големи от обичай-

но приетите стандарти за диагностика в тра-

диционната медицина. Това вероятно се дъл-

жи на холистичния подход към пациента. 

 

0

10
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Остра патология Хронична патология

17.1
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31.3
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Време за обслужване на пациент от лекар-хомеопат

Поставяне на диагноза Предписване на медикамент  
 

Фиг. 2 
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Назначаването на хомеопатичен медика-

мент, след поставяне на диагноза е завърше-

кът на хомеопатичния преглед, но и тук необ-

ходимостта от използване на компютърна 

програма е наложителна. В потвърждение на 

това са и получените резултати: средно време 

за предписване на хомеопатичен медикамент 

при острата патология е 14.5 ±11.1 min, а при 

хронична патология – 31.3 ±20.7 min (Диаг.2). 

На базата на цитираните по-горе факти, 

средното време за обслужване на пациент при 

остра патология е 31.5 min, а при хронична 

патология 71.3 min. Така установените вре-

мена за лечебно-диагностичен процес в хоме-

опатията при нашата анкета са далече по-

големи от съвременните стандарти за меди-

цинско обслужване. Това особено важи за 

здравните проблеми на населението при ост-

ри състояния, към които наред с главоболие, 

температури, болки в различни части на тяло-

то, се включват още кръвоизливи, травми, 

различни видове рани, алергични реакции, 

изгаряния и много други, за които има хоме-

опатични медикаменти с доказана терапев-

тична ефективност. Софтуерна програма, 

разработена за тези цели би могла за кратко 

време да подскаже на лекаря подходящи ал-

тернативи. Това от своя страна ще повиши 

качеството и навременното обслужване на 

пациентите. Същите разсъждения са валидни 

и за хронични болестни състояния, но там 

диагностичният и терапевтичен процес е мно-

го по-усложнен, поради наслагването на 

множество допълнителни фактори върху во-

дещия проблем като давност на болестта и 

предхождащи лечения, фамилна обремене-

ност, минали заболявания, професионални 

вредности, употреба на лекарства, хранител-

ни добавки и други. 

 

Панел за полза и риск от компютриза-

ция на хомеопатията 

Изключително впечатляващ е резултатът 

отразяващ необходимостта от използване на 

компютърен софтуер в хомеопатията: 91 

(90.1%)  посочват, че това е необходимо и 

полезно, само 4 (4.0%) смятат, че не е  нужна 

компютризация на хомеопатията и 6 (5.9%) 

считат, че това е опасно (Фиг. 3). Най-голяма 

полза от специализиран софтуер по хомеопа-

тия лекарите биха имали при разкриване на 

чувствителния тип пациенти и определяне на 

теренното лечение.  

 

90.1%

4.0%
5.9%

Отношение на анкетираните към възможността 
хомеопатията да се компютризира (n=101)

Необходимо и полезно

Не е необохдимо

Опасно

 
 

Фиг. 3 

 

В съответствие с посочения резултат 32 

(31.7%) биха имали пълно доверие на компю-

търен софтуер в хомеопатията, други 65 

(64.4%) се доверяват частично на евентуална 

компютърна програма и само 4 (4.0%) се обя-

вяват, че нямат доверие на компютризацията.  

 

Заключение 

 

Резултатите от настоящото  пилотно про-

учване показват изключително висока необ-

ходимост на лекарите, практикуващи хомео-
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патия от специализиран софтуер за диагнос-

тика и избор на хомеопатичен медикамент. 

Проектирането на специализирана компю-

търна система трябва да бъде насочено към 

критичните точки на диагностичния процес в 

хомеопатията. Да се използва научната ин-

формация в Материя медика като база данни 

за патогенезите на веществата, от които се 

изготвят хомеопатичните медикаменти, от 

една страна, а от друга феномена на подобие 

или т.н. етиологични съответствия с клинична 

находка при пациентите на базата на Прин-

ципа на подобието [11, 12]. Софтуер с тези 

възможности трябва да отговаря на специ-

фичните особености на хомеопатичния меди-

камент с неговите показания, хомеопатични 

разреждания, дозов интервал и продължител-

ност на лечение. Разработването компютърен 

софтуер изисква съвместна работа на екип от 

лекари с допълнителна квалификация по хо-

меопатия и експерти в областта на компю-

търните науки. 
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ABSTRACT: Psychiatric Nursing is an independent area of health care for people with mental disorders. 

The high standards of training and qualification of psychiatric nurses and the many stressful work-environment 

factors make them vulnerable to burnout syndrome. Nurses working at the Center for Mental Health "Dr. Ivan 

Temkov" in Burgas were surveyed. The established high level of stress and emotional exhaustion require manag-

ers of the hospital to take urgent measures to prevent stress and cope with the symptoms of burnout syndrome. 

Key words: burnout syndrome, psychiatric nurse, occupational stress 

 

Въведение 

 

Осъществяването на психиатричната ре-

форма, както и развитието на здравната ре-

форма в България, е продължителен и тежък 

процес. Новото десетилетие роди редица 

програми, политики и планове за осъществя-

ване на психично здраве на българския народ.                                                 

Пред правителствените институции мест-

ната администрация, и неправителствените 

организации се поставиха мащабни цели за 

опазване и подобряване на психичното здраве 

на населението, преодоляване на стигмата и 

дискриминацията, интеграцията на психиат-

ричната помощ в здравната система.   

През 2004 г. е приет Медицински стандарт 

по психиатрия, за да се регламентират изиск-

ванията за качествени психиатрични грижи в 

лечебните заведения. Болничната и извън-

болничната помощ, ранната диагностика и 

промоцията на психични здраве, някои соци-

ални услуги и адаптация се предоставят от 

центровете по психично здраве. Те се оказват 

най-големите ползватели на здравните грижи, 

предоставени от психиатрични сестри[1]. 

Психиатричната сестра има основни и 

специфични компетенции и дейности, същес-

твено отличаващи се от характерните функ-

ции на другите сестри. Професионалните 

умения на психиатричната медицинска сестра 

трябва  да са приведени в съответствие с Ме-

дицински стандарт "Психиатрия". Основните 

изисквания към професията на психиатрична-

та сестра са:  

 тя да умее да работи в мултидисциплина-

рен екип, като заема достойно, самостоятелно 

и отговорно място в него;  

да е подготвена не само в клинични, но и 

комуникативните умения, прилагани при об-

щуване с пациенти, техните семейства, прия-

тели и колеги;  

да възприема всеки пациент не само като 

индивид, а като уважавана личност;  

да бъде готова за отговорност при вземане 

на решения, съгласно областта и нивото на 

нормативната си компетентност. 

 Предписанията на Европейския съюз са за 

висока компетентност, интегративни позна-

ния и умения, обучителни умения, личносто-

во центриран модел на професионално пове-

дение на специалистите по здравни грижи. 

 Психиатричното сестринство е самостоя-

телна област от здравни грижи за хора с пси-

хични разстройства. Трябва да осигурява ин-

теграция на теоретични знания, терапевтични 

нагласи и практически умения, да подпомага 

развитието на автономни професионалисти с 

определен професионален идентитет, които 

компетентно да поемат отговорност за кли-

ничните задачи и да защитават своята профе-

сионална роля [от програмата на МУ Варна за 

СДК по психиатрично сестринаство]. 

Всички изброени компетенции на психи-

атричната сестра и многобройните стресоген-

ни фактори на работната среда ги прави уяз-

вими на синдрома на изпепеляване (Бърнаут 

синдром), характерен за медицинските про-

фесии, за социалните работници, учителите и 

други  професии “човек-човек“. 
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 Определянето на синдрома на изпепеля-

ване в научната литература не е достигнало 

своята краткост и точност, поради многообра-

зието на причини, прояви, симптоми и вреди. 

Кр. Маслач определя Бърнаута като „синдром 

на емоционално и физическо изтощение, 

включващ развитието на отрицателна самоо-

ценка, отрицателно отношение към работата 

и загуба на разбиране и съчувствие към паци-

ентите“[2]. Бърнаут синдром сред медицинс-

ките сестри е състояние, което носи пряка и 

косвена вреда за био-психо-социалното здра-

ве на самите даващи услуги и това на пациен-

тите. Проявата му води до бездушие, липса на 

съчувствие, състрадание и емпатия, отказ от 

сътрудничество и подкрепа от здравните спе-

циалисти за човека в здравна криза. Засяга 

личната и професионална ефективност и се 

стига до опорочено приложение на професи-

онални умения и имитиране на обгрижващи 

дейности на сестринството.  

„Професионалното прегаряне” е израз на 

настъпващи промени в емоционалната сфера. 

Нормално е те да се наблюдават по-често при 

жени, които са склонни към съпреживява- 

ване (емпатия), към по-ирационална преработ 

ка на информация и  „потъване”, отдаване на 

задълженията си [3]. 

Според концептуалния модел  на Маслач 

Бърнаут синдромът съдържа три дименсии:  

-емоционално изчерпване, което води до 

отсъствие на емоционална реакция, загуба на 

интерес в професията и апатия; 

-деперсонализация, която е междуличнос-

тен компонент на професионалния Бърнаут-

негативно отношение към пациента, до цини-

зъм; 

-себепредставяне-редукция на професио-

нални постижения, намалена себеефектив-

ност, ниско самочувствие. 

В международните научни проучвания са 

установени средни нива на Бърнаут синдрома 

при здравни работници в психиатрията. Изс-

ледвани са значимостта на удовлетвореност и 

прояви на стрес на работното място. Двете 

измерения се оказват предиктори за синдрома 

на професионално изпепеляване[4].  

При разглеждане и съпоставяне на няколко 

групи работещи в сферата на здравеопазване-

то в България, относно нивата на детерми-

нанти на Бърнаут синдрома се оказва, че ме-

дицинските работници в психиатричния сек-

тор са по-емоционално изтощени (21,72%) и 

деперсонализирани (7,67%), но по-работо-

способни (31,22%) спрямо служителите в он-

кология, палиативни грижи, дентална меди-

цина и рехабилитация [5]. 

Изброените данни за нивата на синдрома 

на изпепеляване при медицинските специа-

листи провокираха анкетирането на предста-

вителна извадка от здравните специалисти в 

Центъра за психично здраве (ЦПЗ), “Д-р Иван 

Темков“-Бургас.  

 

Цел 

 

Целта на изследването е да се установи 

наличието на Бърнаут симптоматика, да се 

измери нивото на стрес, да се определят най-

силните стресогенни фактори, здравословно-

то състояние и поведение на психиатричните 

сестри. 

 

Материали и методи 

 

 Проучването е направено сред 28 меди-

цински сестри, работещи в отделенията на 

здравното заведение. Критерии за включване 

в изследването са информирано съгласие, 

постоянен трудов договор, стаж в професията 

повече от 1 година. За изследването са изпол-

звани: адаптираният за нашите условия спе-

циализиран тест за  оценка на Бърнаут синд-

рома на Маслач-MBI; карта за изследване на 

стресогенните фактори; въпросник за нивото 

на стреса по Girdin; карта за оценка на здра-

вословното състояние. Данните са обработени 

статистически с SPSS. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Средната възраст на респондентите е 46,8 

години, като минималната възраст е 28 г. а 

максималната-59 г. При групиране на изслед-

ваните по възраст през 10 години се устано-

вява, че 42,9% от тях са над 50 годишна въз-

раст, докато работещите  до 30 години са са-

мо 3,6%. Това е категорично доказателство за 

застаряване на професионалистите по здравни 

грижи и липса на млади попълнения-

информация, съвпадаща с публикуваната от 

БАПЗГ, за състоянието на сестринството в 

България. Семейното положение на изследва-

ните сестри е следното: 67,9% са семейни, 

32,1% несемейни. От тях 43% се грижат за 

две деца, 36%- за едно дете.  

Данните за продължителността на профе-

сионалния стаж показват, че най-малък е де-

лът на медицинските сестри с трудов стаж до 

10 години-18%, а преобладават тези с трудов 
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опит над 30 години-32%. Най-голям принос в 

едно и също отделение имат работещите сес-

три със стаж от 16 до 20 години-36%, по-

малка  част  -21,4% имат минималния опит от 

1 до 5 години. Сравнението по групи доказва 

една вътрешна мобилност на работещите в 

търсене на по-изгодни и удовлетворяващи 

условия на труд в отделенията. При анализа 

на данните и от лични разговори се установи, 

че все още се робува на инертността и страха 

от смяна на работното място, заради труднос-

ти при адаптацията с новата месторабота и 

колеги или апатия. При 25,1% от медицинс-

ките сестри се отбелязва геройския трудов 

стаж на едно и също място повече от 20 годи-

ни. 

     Тези резултати са показателни за демог-

рафските условия у нас, за високия процент 

на напуснали професията на медицинската 

сестра, миграцията в чужбина, поради по-

доброто заплащане. Съществено значение за 

недостиг на кадри има ниският среден семеен 

доход на изследваните, като 50% от респон-

дентите посочват суми от 700 до 1000 лв. на 

месец за домакинство. За 14,3% от респон-

дентите посочената сума от всички източници 

е 500-700 лв.  

Установени са високо и средно ниво на 

стрес при 75% от медицинските сестри, рабо-

тещи в отделенията на Центъра за психични 

заболявания, Бургас – фигура1.   

 
  

Фиг. 1. Ниско и високо ниво на стрес 

 

При самооценяване на стреса, на който са 

подложени в ежедневната си работа с пациен-

тите, 18%  от респондентите съобщават, че 

почти винаги се чувстват претрупани от рабо-

та, натоварени с твърде голяма отговорност и 

изпитват усещане, че хората очакват твърде 

много от тях, а 25%  почти винаги се усещат 

изтощени в края на деня.  

Данните за честотата и силата на въздейс-

твие на признаците на емоционално изтоще-

ние, деперсонализация и  себепредставяне,  

определиха трите нива на проява на  компо-

нентите  на Бърнаут синдрома. Използва се 

методиката на Маслач и приетия Scoring Key. 

Обобщените резултати за нивата на компо-

нентите на Бърнаут синдрома от настоящото 

изследване са представени на таблица №1.  

 

 

Таблица 1. Степен на проява на компонентите на Бърнаут синдрома   

 при изследвани медицински сестри от ЦПЗ-Бургас /N=28/  

 

 

    Ниво       

Компоненти на 

Бърнаут синдрома 

 

ниско 

 

ниво средно 

 

ниво 

 

високо ниво 

  бр. % бр. % бр. % 

Емоционално изтощение 12 42,9 6 21,4 10 35,7 

Деперсонализация 22 78,6 4 14,3 2 7,1 

Себепредставяне 10 35,7 7 25,0 11 39,3 

 

Високи нива на емоционално изтощение, 

деперсонализация и висока оценка на рабо-

тоспособност е налична съответно при 35,7%, 

7,1%  и  39,3%  от участниците в анкетата. 

Медицинските сестри, които са оценили се-

бепредставянето с ниска степен са 35,7%. Те-

зи факти са значими за определяне на спо-

собността на медицинските специалисти да 

изпълняват основните обгрижващи и 

комуникaционни функции в работата си с 

потребителите на здравни грижи и услуги. Те 

говорят за ниска субективна удовлетвореност 

от сестринската дейност, но и за съхранено 

състрадание към пациента. Нивата на емоци-

онално изтощение са високи при повече от 

1/3 от сестрите, но те не са загубили своята 

хуманност и желание за работа поради небла-

гоприятните външни и вътрешни условия. 

Доказателство е ниското ниво на честота на 

проява на деперсонализация при 78,6% от 

анкетираните-фигура 2.  
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Фиг. 2 Деперсонализация-разпределение на 

ниско, средно и високо ниво 
 

При скалата за работоспособност или се-

бепредставяне сестрите показват висок про-

цент ниско самочувствие и себеоценяване. 

Тези резултати се получават поради неравно-

поставеност в медицинския екип, огранича-

ване правото на автономност, по-ниската сте-

пен на обществено признание за работата на 

психиатричната медицинска сестра и неспра-

ведливо ниските възнаграждения, в сравнение 

с лекарските.  

   Получените данни за интензивно въздейст-

вие на стреса изискват да се извърши мони-

торинг на многочислените рискови фактори в 

съвременното сестринство. На изследваните 

се предложи да самооценят силата на дейст-

вие на 29 стресогени, адаптирани за сестрин-

ската професия, от трите основни сфери на 

социалния им живот-икономическа, органи-

зационна и психо-емоционална [6].  

В групата на социално-икономическите 

фактори най-силно стресогенно влияние 

оказват: липсата на обществено признание-

при 50% и неадекватното възнаграждение при 

46,4% от изследваните.             

Професионално-организационните причи-

ни са най-многобройни и въздействащи на 

респондентите. Най-открояващи са: вредни 

условия на труд-35,7%; недостатъчно пред-

пазни средства-28,6%; много писмена работа 

за 17,9%; постоянни промени в изискванията 

и правилата на здравната каса за 14,3%. Свър-

зани с проблема на недостатъчност и мигра-

ция на медицинските сестри са следните ас-

пекти на професията: многообразие  на функ-

ции и задължения-32,1%; работа с много па-

циенти-28,6%; увеличената натовареност, по-

ради непопълнени щатни бройки-17,9%. Тези 

високи стойности предполагат влошаване на 

качеството на сестрински грижи и оттам на-

растване на неудовлетвореността от здравно-

то обслужване у пациентите. 

Професионалният стрес е комплексен 

проблем, в който се включват физическа,  

психическа и емоционална ангажираност. За 

32,1% от сестрите будят силно тревога и нап-

режение: перманентният контакт с хора с ув-

редено здраве, постоянната грижа за пациен-

ти и подчинената роля на медицинската сест-

ра при 21,4% и липсата на резултат от сест-

ринските дейности за 10,7%. Увеличаващото 

се противопоставяне между здравните специ-

алисти и пациенти, загубата на доверие в 

здравеопазната система в България, високите 

очаквания от пациенти и близки за здравна 

помощ, са  силно действащи стресори за 

17,9% от респондентите.  

Подобни данни са получени при анкетира-

ни здравни работници от други болници в 

България. Като водещи са установени стресо-

вите фактори: неадекватно възнаграждение-

82%; липса на признание-50%; работа с много 

хора-43%; много отговорности, малко право-

мощия-40% [7]. 

Наличието на стресори и невъзможността 

да се справим с тях обикновено води до пси-

хични разстройства-преумора, нарушения на 

съня, депресия, раздразнителност; психосо-

матични проблеми-физически увреждания, 

трудов травматизъм, влошаване на здравос-

ловното състояние. Нашите резултати показ-

ват, че психиатричните сестри в Бургас стра-

дат от характерните за професията хронични 

заболявания и водят нездравословен начин на 

живот. Изследваните медицински сестри оце-

няват здравословното си състояние през пос-

ледната година, като лошо и задоволително- 

46,5% от тях, а едва 7,1%-като отлично. В 

противовес на тези резултати, 85,7% от рес-

пондентите не са ползвали болничен отпуск 

през изминалата година. Това кореспондира с 

трудностите при намиране на заместващи ко-

леги, поради липсата им на трудовия пазар.  

От заболяванията, свързвани най-често с 

професията на медицинска сестра се съобща-

ват следните данни: наличие на артериална 

хипертония-при 16,2%; затлъстяване-16,2%; 

варици-21,6%; кожна или друга алергия-

16,2% и др., като при някои от респондентите 

се срещат повече от една болест. За безсъние 
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и  тревожност- симптоми, които са характер-

ни за синдрома на изпепеляване, споделят 

18% от анкетираните.  

Здравното поведение на участниците в за-

питването е изследвано и за наличие на вред-

ни навици и тяхната промяна във връзка със 

стресогенните условия на работната среда-

фактори, със съществено влияние върху здра-

вето и увеличаване риска от развитие на со-

циално-значими заболявания. Данните за 

употреба на „зависими“ вещества показват, че 

46,4% от запитаните пушат, като употребяват 

средно по 15 цигари на ден, а  18% от пуша-

чите са увеличили броя на цигарите през пос-

ледната година. 96,4% от попитаните сестри 

не са, или само понякога са търсили лекарска 

помощ поради здравословни  оплаквания.  

Изследвана е употребата на алкохол, едно 

от традиционните средства у нас за преодоля-

ване на стреса от работа. Най-висок процент 

положителни отговори се получават на въп-

росите: употребявате ли понякога твърд алко-

хол, при 46,4% от изследваните жени, а 71,4% 

от тях понякога употребяват вино и бира. 

Физически упражнения или спорт прила-

гат често само 3,6% от сестрите. Повече от 

половината или 53,6% изобщо не спортуват.  

 

Изводи и препоръки 

 

Генералният извод, който са налага е, че 

работата в стресова обстановка води до нега-

тивни последици за организацията на работ-

ния процес, за медицинския специалист и за 

ползвателя на здравни грижи и услуги [8].  

Въпреки, че здравните специалисти са под-

ложени на значителен стрес в ежедневната си 

работа, те са съхранили човеколюбието и съ-

чувствието  към проблемите на страдащите 

хора и по-голямата част от тях не са загубили 

напълно мотивация и желание за обгрижване 

на нуждаещите се. Относително високата 

честота и интензитет на проява на емоцио-

нално изтощение при изследвания контингент 

доказва голямото  психическо изразходване в 

сестринската професия, която е  базисна в 

медицинския екип за здрави грижи и услуги. 

В условия на неблагоприятна професионална, 

икономическа и социална среда те са запази-

ли достойнство  и осъзнават значимостта на 

своята професия за поддържане здравето на 

човека. 

Активностите, които могат да подобрят 

ситуацията в българското психиатрично сест-

ринство са: 

 увеличаване броя на психиатричните 

сестри в България; 

 ръководните органи да вземат мерки 

за подобряване условията на труд, за 

перманентно обучение и справедливо 

заплащане; 

 сестрите да работят като равноправен 

и независим член на мултидисципли-

нарния психиатричен екип; 

 да бъде дефинирана функцията на 

психиатричната медицинска сестра, 

чрез изготвяне на длъжностна харак-

теристика; 

 да се използва индивидуален план и 

досие за сестрински грижи; 

 системна супервизия на сестринския 

персонал; 

 да бъде оптимизиран практичния сес-

трински стаж в ЦПЗ; 

 да се създадат условия за достъпност 

за следдипломна квалификация и спе-

циализация по психиатрично сестрин-

ство [9]. 

 

Заключение 

 

За да се постигне качествена медицинска 

помощ за възстановяване на психичното 

здраве на нуждаещите се е нужно обгрижва-

щите да развият и запазят  психическа и стре-

согенна устойчивост.  Отговорността на всеки 

работодател, според Европейското законода-

телство, е да осигури запазване на здравето и 

да създаде условия за безопасен труд на рабо-

тещите. 
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ABSTRACT: The impact of decaffeinating process on polyphenolic content of green tea (Camellia sinensis 

L., “Sencha tea“) was investigated. The content of total phenols, phenolic acids, flavonoids, anthocyanins and 

tannins were determined spectrophotometrically. We also determined the content of total methylxanthines and 

caffeine in simple and decaffeinated “Sencha” green tea. The results have shown that the process of decaffeinat-

ing slightly affects the other biologically active components of green tea. 

Keywords: green “Sencha” tea, polyphenols, methylxanthines, caffeine 

 

Introduction 

 

Tea is a commonly consumed beverage 

derived from the dried leaves of the Camellia 

sinensis plant. Although produced from the same 

plant, Camellia sinensis, differences in the 

manufacturing process mean that green tea has a 

higher catechin content than black tea [1], which 

might contribute to its beneficial effects on 

cancer as well as cardiovascular diseases, and 

other conditions [2]. Two types of Japanese teas, 

which are one of the most consumed and with 

higher content of catechins, are Sencha (first or 

second flush of green tea; from the first seasonal 

picking) and Bancha (third or fourth flush of 

green tea; from the late seasonal pick-

ing)/Genmaicha (blend of bancha and roasted 

brown rice) [3]. The beneficial effects of green 

tea are mainly related to its polyphenol 

compounds particularly flavonoids that are 

commonly known as catechins. Catechins are 

mainly comprised of epigallocatechin-3-gallate 

(EGCG), epicatechin, epigallocatechin, and 

epicatechin-3-gallate [4]. EGCG is the major 

polyphenolic constituent found in green tea and is 

associated with health benefits of green tea 

consumption – numerous scientific studies 

suggests that EGCG (and other catechins) is 

responsible [5]. The caffeine content of tea leaves 

varies with tea type, but the normal range goes 

around 2–5% (dry weight, w/w) and small 

amounts of theobromine. Caffeine is chemically 

1,3,7-trimethylxanthine (C8H10N4O2), which is an 

alkaloid found in tea, guarana, kola nuts, coffee, 

cocoa beans and other plants (Fig. 1). Caffeine 

acts as a stimulant for the heart, respiratory and 

central nervous system [6]. 

 

 
       

Fig. 1.  Caffeine 

 

The main objectives of the present study is to 

determine the content of caffeine in simple and 

decaffeinated green tea (Camellia sinensis L., 

“Sencha tea“) and how the process of decaffein-

ation impacts the phenolic contents. 
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Material and methods 

 

Plant materials and chemicals 

Whole green “Sencha” tea leaves (Chinese 

tea, Camellia sinensis L.) were purchased from a 

local market. All chemicals used in spectropho-

tometric methods were purchased from Sigma-

Aldrich. 

Quantification of total phenols and tannins 

The determination of total phenols in the plant 

drugs was performed according to the European 

Pharmacopoeia 6 involving Folin-Chiocalteu 

reagent and pyrogallol as standard [7]. The 

measurements were carried out using an S-22, 

UV/VIS spectrophotometer (Germany) at 760 

nm. All determinations were performed in tripli-

cate (n = 3). 

Quantification of flavonoids 

The content of the flavonoids in the plant 

drugs was spectrophotometrically determined at 

430 nm by creating a complex with AlCl3 accord-

ing to the Russian Pharmacopoeia [8]. The con-

tent of flavonoids was calculated as quercetin. 

All determinations were performed in triplicate 

(n = 3). 

Quantification of antocyanins 

The determination of total phenolic acids in 

the plant drugs was performed according to the 

European Pharmacopoeia 6 and comprise sequen-

tial extractions with ethanol and butanol [9]. The 

measurements were carried out at 545nm using 

and cyaniding-chloride as standard. All determi-

nations were performed in triplicate (n = 3). 

Quantification of total phenolic acids 

The content of the phenolic acids in the plant 

drugs was spectrophotometrically determined at 

505nm according to the Europian Pharmacopoeia 

[10]. The content of flavonoids was calculated as 

rosmarinic acid. All determinations were per-

formed in triplicate (n = 3). 

Quantification of total methylxanthines and 

caffeine 

Accurately weighed amount of drug were 

boiled in water for 15 minutes. The combined 

aqueous extracts were acidified with sulfuric acid 

and concentrated. The solution was extracted 

with chloroform in separating funnel. Chloroform 

extract was washed with sodium hydroxide and 

then with water to neutral reaction, and dried 

over sodium sulfate. After evaporation of chloro-

form a mixture of methylxanthines was obtained. 

From this mixture the caffeine was prepared by 

sublimation then the percentage of caffeine in 

plant substances was calculated. 

Statistical analysis 

All experiments were done in triplicate and 

data in tables and figures represent mean values ± 

standard deviation (n = 3). Results were evaluat-

ed for statistical significance using one-way 

ANOVA using SigmaPlot (Version 11.0). The 

confidence level for statistical significance was 

set at a probability value of 0.05. 

 

Discussion 

 

The variety of ingredients determines the nu-

merous pharmacological effects of green tea [11]. 

For example, higher content of tannins is mainly 

associated with unpleasant taste - astringent feel-

ing inside of your mouth and no beneficial sys-

temic effects, while the higher content of poly-

phenols provide for antioxidant, anti-

inflammatory and cancer protective activity [12]. 

In our study, we estimated the value of the 

main phenolic compounds such as phenolic acids, 

flavonoids, anthocyanins and tannins in “Sencha” 

green tea and also the impact of decaffeinating 

process on extraction of these compounds 

(Fig.1).  

 

 
 

Fig.2. Phenolic compounds in simple and decaffeinated Sencha tea 
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Total phenols content in the simple tea type 

were 8,70% vs 7,53 % in decaffeinated “Sencha” 

tea. The content of flavonoids and phenolic acids 

varies between 1,25% and 1,18% and respective-

ly 1,90% and 1,83% for simple and decaffeinated 

“Sencha” green tea. The difference in tannins 

content was minimal in two tea kinds (3,91% and 

respectively 3,89% for decaffeinated tea). The 

greatest difference was estimated in anthocyanins 

content in investigated tea types. In the caffeined 

kind of tea the content of anthocyanins was 

3,36% vs only 1,40% in the decaffeinated type. 

The process of decaffeinating affects mostly this 

phenolic group, probably because of their easier 

extraction from plant material than the other con-

stituents.  

Similar data for total polyphenols content was 

established in our previous study [13] with other 

types of tea - black and green tea, where total 

phenolic compounds were 7,32 % and 5,97 % 

respectively. Data corresponds with our previous 

work (where the estimated total phenolic content 

was 7,71%) [14]. 

Methylxanthines, in particular caffeine, is the 

world’s most popular drug and is found in many 

beverages including tea. Although caffeine is 

commonly ingested to enhance alertness and 

improve performance, its use should be avoided 

by pregnant women, children, and persons with 

cardiovascular disease and anxiety disorders [15]. 

In our study, we determinated the content of total 

methylxanthines and caffeine (Fig. 2). 

 

 

                         
 

Fig. 3. Content of total methylxanthines and caffeine in simple and decaffeinated Sencha tea 

 

The results have shown that in Sencha tea the 

content of total methylxanthines were 0,91% and 

0,81% (respectively for simple and decaffeinated 

“Sencha“ green tea). The content is higher than 

established in “Bancha” tea (0.66%) in our study 

[16] and less (1,31%) than in the other work [17]. 

The caffeine was in extremely low concentration 

(0,01%) in the simple “Sencha” green tea and 

lacks in decaffeinated one. For comparison in 

“Bancha” tea concentration of caffeine was a 

little higher 0,09% (14) and much higher (0,80%) 

in other types of green teas (18). 

 

Conclusion 

 

The findings of the present study indicate that 

“Sencha” green tea is a good source of plant 

polyphenols. The process of decaffeinating didn’t 

affect extraction of main phenolic compounds 

besides anthocyanins. Decaffeinated “Sencha” 

green tea could be consumed by pregnant wom-

en, children, and persons with cardiovascular 

diseases and anxiety disorders as stimulant bev-

erage with proved healthy properties. 
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ABSTRACT: Rational methodology of conducting clinical practice to the students of "midwife" is an im-

portant prerequisite for improving its efficiency. Through the methods lecturers plan, organize and conduct 

training of "Clinical Practice", so it moves students to the ultimate goal - formation of professional competence 

of health professionals.  

Methodology  for conducting clinical practice is subordinate to the main purpose of the training - to form 

and consolidate knowledge, skills and competences in future midwives required them to work in all structures of 

obstetric care and are able to carry out care for pregnant women, mothers, gynecological ill and newborns. 

Methodology of  teaching "Clinical Practice" at the students of specialty "midwife" has specific features provid-

ed by the presence of the object of care / pregnancy, childbirth, gynecological ill women and newborns / and the 

actual conditions where they are held. 

The overall methodology of conducting clinical practice in the students of "midwife" should be oriented to 

maintaining and increasing the interest of the students to the selected human profession. The analysis allows to 

draw some conclusions, according to which rational methods of conducting clinical practice in the students of 

"midwife": it is an important prerequisite to improve its effectiveness; suggests aspiration  lecturers to an opti-

mal choice of methods and means of education, knowledge of the relative capabilities of each method and the 

implementation of those who successfully achieve the objectives of practical training; provides management 

activity of students in building their professional competence; approve the subjective position of the students. 

Keywords: clinical practice, methodology, students, midwives 

 

Рационалната методика на провеждане на 

клиничната практика при студентите от про-

фесионално направление „здравни грижи” е 

важна предпоставка за повишаване на нейна-

та ефективност. По проблема научни разра-

ботки и изследвания имат редица автори – М. 

Митова, Хр. Милчева, Ел. Желева, С. Младе-

нова, Б. Торньова, С. Димитрова, Ив. Сербе-

зова и др. 

Ел. Желева определя методиката на прак-

тическото обучение на медицинските специа-

листи като „научно обоснована съвкупност от 

средства, форми, методи и педагогически 

техники за целесъобразно организиране и 

оптимално реализиране на специфичния уче-

бен процес във висшето медицинско учили-

ще. Тя се основава на теорията на обучението 

и теорията на възпитанието и осигурява ба-

зисна професионална подготовка на студен-

тите от специалност „Здравни грижи” [1]. 

Посредством методиката преподавателите 

планират, организират и провеждат обучени-

ето по „Клинична практика”, така че то опти-

мално да придвижва студентите към крайната 

цел – изграждане на професионалните компе-

тенции на здравните специалисти. 

Клиничната практика е учебна дисципли-

на, заемаща приоритетно място в учебния 

план на студентите от специалност „акушер-

ка”. Реалните условия, в които се провежда 

предоставят оптимална възможност за изг-

раждане на професионалните компетенции на 

обучаваните. Провежда се в съответствие с 

Наредбата за Единните държавни изисквания 

за придобиване на висше образование по спе-

циалност "акушерка", утвърдените от Акаде-

мичния съвет на университета учебна прог-

рама и учебен план. Разпределението ѝ по 

семестри, бази на провеждане и хорариум от 

часове осигурява планомерно участие на сту-

дентите в лечебния процес и здравните гри-

жи, съобразно етапа на обучение и наличния 
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запас от знания и умения на студентите. 

От гледна точка на методиката на провеж-

дане, е необходимо да се посочи, че учебната 

дисциплина „Клинична практика” е педаго-

гически обоснована система от научни знания 

и практически способности за дейност, изра-

зяващи основните проблеми в медицинската 

наука и здравните грижи. Структурата на 

учебния материал разкрива интердисципли-

нарния подход в учебно-възпитателния про-

цес на висшето медицинско училище. Учеб-

ната дисциплина „Клинична практика” пов-

таря в разширен вид логическата структура на 

научните знания, умения и професионални 

компетенции, усвоени от лекционния курс и 

учебно-практическите занятия. Освен учебна 

дисциплина, клиничната практика се явява и 

една от основните организационни форми на 

обучение във висшето медицинско училище. 

Като такава тя представлява специфична ор-

ганизация на дейността на субектите 

/преподаватели и студенти/, изразена в тяхно-

то взаимодействие, осигуряваща управление 

на активността на обучаваните в процеса на 

изграждане на професионалните им компе-

тенции. 

Методиката на провеждане на клиничната 

практика на студентите от специалност „аку-

шерка” следва да осигури приложението на 

усвоените вече чрез лекциите и учебно-

практическите занятия знания и умения. Тя е 

подчинена на основната цел на обучението - 

да формира и затвърди знания, умения и ком-

петенции в бъдещите акушерки. Те са им 

необходими, за да работят във всички струк-

тури на акушеро-гинекологичната помощ и за 

да са в състояние да осъществяват грижи за 

бременните, родилките, гинекологично бол-

ните жени и новородените деца. 

Обосноваването на целите на клиничната 

практика е от особено важно значение за 

ефективното й методическо планиране, орга-

низиране и провеждане. Всяка отделна кли-

нична практика има свои специфични цели и 

задачи, често многобройни. Учебно-

възпитателните цели определят в голяма сте-

пен качеството на професионалната подго-

товка на студентите. Реализирането им озна-

чава постигане на желания краен резултат, а 

именно - изграждане на професионалните 

компетенции на бъдещата акушерка.  

Критериите за ефективност на методиката 

на обучение по „Клинична практика” са:  

 Степен на познавателна активност на 

студентите; 

 Наличие на връзка между теорията и 

практиката; 

 Ниво на самостоятелност на студенти-

те; 

 Степен на отработване на професио-

налните компетенции в съответствие с целите 

на клиничната практика; 

 Ниво и характер на творческата актив-

ност на студентите;  

 Удовлетвореност на студентите и пре-

подавателя от усвоените професионални ком-

петенции;  

 Степен на реализация на поставените 

цели и задачи. 

Проектирането и реализирането на мето-

диката на практическото обучение при сту-

денти от специалност „акушерка” е свързано 

със съблюдаването на редица принципни по-

ложения: научност, връзка с реалната практи-

ческа дейност в акушеро-гинекологичните 

лечебни заведения, системност и последова-

телност, конструктивизъм, създаване на бла-

гоприятен емоционален и мотивационен кли-

мат, принцип на развиващо обучение. Успо-

редно с това, методиката на провеждане се 

съобразява със спецификата на обучението в 

реалните условия на лечебните заведения, 

ресурсното и информационно осигуряване на 

учебно-възпитателния процес. 

Методиката на обучението по „Клинична 

практика” при студенти от специалност 

„акушерка” притежава специфични особенос-

ти, обусловени от присъствието на обекта на 

здравните грижи /бременните, родилките, 

гинекологично болните жени и новородените 

деца/ и реалните условия, в които се провеж-

да. За това оптималният вариант е използва-

нето им като „учебно средство”, тъй като 

непосредствената нагледност в реална кли-

нична обстановка дава най-точна и ценна 

информация на обучаваните. В тази връзка, 

А. Андонова в свое изследване констатира, че 

според 91,23% от изследваните лица от спе-

циалност „акушерка” пациентът е най-

използваното и най-полезното средство за 

обучение [2]. 

Целесъобразно е, обаче при липса на под-

ходящи клинични случаи, свързани с предви-

дената проблематика, наред с традиционни, 

приложението и на интерактивни методи на 

обучение. Прилагането на различни интерак-

тивни методи се съобразява с редица условия: 

етапа на обучение, наличния запас от знания 

на студентите, психолого-дидактическата 

характеристика и степента на теоретичната и 
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практическата подготовка на студентската 

група, спецификата на предвидения за изуча-

ване учебен материал, материално-

техническото осигуряване на учебния процес, 

наличното време, наличните пациенти и ди-

агнози в клиничната база.  

При провеждането на клиничната практи-

ка се използват разнообразни методи 

/словесни, нагледни и практически, методи за 

стимулиране на познавателната активност и 

други/, посредством които се реализират пе-

дагогическите, възпитателните, образовател-

ните и дидактическите цели и задачи на обу-

чението. Традиционно прилаганите методи на 

обучение са лекционно изложение, обясне-

ние, беседа, работа с учебник и книга, инст-

руктаж, демонстрация, наблюдение, самосто-

ятелна работа, работа по алгоритми, проучва-

не на документи. 

Ефективната методика на провеждане на 

клиничната практика предполага стремеж на 

преподавателите към оптимален подбор на 

методи и средства на обучение, познаване на 

сравнителните възможности на всеки метод и 

прилагане на тези, които успешно реализират 

целите на обучението.  

Все по-често в педагогическата практика 

на висшето медицинско училище наред с тра-

диционните, се използват и интерактивни 

методи на обучение – решаване на учебно-

познавателни задачи, казуси, ролеви игри, 

евристична беседа, панелна дискусия, мозъч-

на атака, мозъчна карта, методът «студент в 

ролята на преподавател», самостоятелна ра-

бота с учебник и друга специализирана лите-

ратура, изнасяне и обсъждане на доклади, 

есета, работа с нагледни видеоматериали, 

подготвени от самите студенти и редица дру-

ги. Те спомагат студентът да бъде реален пар-

тньор, заемащ активна, субектна позиция в 

практическото обучение, а също така са осо-

бено резултатен похват за постигане на удов-

летвореност от двете страни на педагогичес-

кото взаимодействие. Интерактивните методи 

внасят интензитет в педагогическото взаимо-

действие и поставят студента, обучаващ се 

във висшето медицинско училище в активна 

позиция. Те са личностноориентирани и в 

голяма степен допринасят студентът, обуча-

ващ се  във съвременното висше медицинско 

училище да бъде поставен в центъра на учеб-

ния процес. При личностноориентираното 

обучение, пише В. Шивачева,  „главни крите-

рии за неговото качество са не само знанията, 

уменията и  готовността на студентите за 

изпълнение на професионални дейности, но и 

развитие на личностни качества, позволяващи 

те да са адаптивни, конкурентноспособни, 

усъвършенстващи себе си и своето обкръже-

ние” [3].  

В контекста на посоченото е и становище-

то на С. Кючукова, според която „процесът на 

активното учене и практикуване  предопреде-

ля промяната в професионалната роля на обу-

чителя/наставника като ръководител. Тради-

ционно, той е експерт по определен предмет и 

притежава умения да представя информация, 

да прави демонстрации и да оценява знанията 

на студентите. В системата на активно учене 

и практикуване той влиза в ролята на фасили-

татор (улесняващ). Новият процес изисква 

преподавателя да развива умения и способ-

ности за планиране, концептуализиране и 

управление на учебния процес, за консулти-

ране, за да се изгради спокойна и защитена 

образователна среда, чрез която да повлияе на 

обучаемите” [4]. 

Методическите аспекти на настоящото на-

учно съобщение, налагат да се подчертае и 

значението на  структурата на отделната кли-

нична практика в обучението на студенти от 

специалност „акушерка”. В педагогическата 

практика на висшите медицински училища се 

възприема примерната структура на за про-

веждане на  клиничната практика на М. Ми-

това, съдържаща четири дидактически подст-

руктури - предварителна подготовка, органи-

зационна, основна /същинска/ и заключителна 

част [5]. Подобна структура дава възможност 

за приложение на широка гама от методи и 

средства за практическо обучение, както и на 

методи за контрол и оценяване на усвоените 

знания, умения и компетенции от обучавани-

те. 

Честата липса на стандартизирани условия 

и присъствието на пациента, прави клинична-

та практика изключително непредсказуема и 

трудна за планиране, организиране и провеж-

дане в методически план. Поради това място-

то на отделните елементи в методиката зави-

си от фактори, повлияващи в различна степен 

процеса на практическото обучение, а имен-

но: темата на конкретната клинична практи-

ка; специфичните учебни цели; равнището на 

теоретична и практическа подготовка на сту-

дентите; психолого-дидактическите характе-

ристики на студентската група; конкретната 

дидактическа среда; медицинският персонал; 

спецификата на болничното отделение и ха-

рактерът на заболяванията на пациентите; 
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наличието или отсъствието на пациенти с 

диагнози, предмет на тематичното занятие на 

практиката; степента на съдействие от страна 

на пациентите и медицинските екипи в бол-

ничното отделение; педагогическото майс-

торство и такт на преподавателя/наставника. 

Важно място в методиката на клиничната 

практика при студентите от специалност 

„акушерка” заемат алгоритмите за подготовка 

и техника на извършване на различни здравни 

грижи. В изследване на автора, проведено 

през 2009/12 г. във връзка с дисертационен 

труд, над 90% от анкетираните студенти-

акушерки и 100% от преподавателите посоч-

ват, че поведенческите и клиничните алго-

ритми са особено ефективни за усвояването 

на практическите основи на здравните грижи 

и улесняват тяхното приложение по време на 

клинична практика. Изводът е, че клиничните 

и поведенчески алгоритми са особено ефек-

тивна съвременна обучителна технология за 

усвояването на практически професионални 

знания, умения и компетенции от бъдещите 

акушерки. 

Цялостната методика на провеждане на 

клиничната практика при студентите от спе-

циалност „акушерка” трябва да е ориентирана 

към поддържане и повишаване на интереса на 

обучаваните към избраната хуманна профе-

сия. Важно условие за нейното оптимизиране 

е приложението на творческия подход и 

стремежът на преподавателя да използва най-

подходящите методи и средства на практи-

ческо обучение, стимулиращи творческото 

мислене, познавателната активност и профе-

сионалния интерес на студентите. 

Направеният анализ позволява да се нап-

равят някои изводи, според които рационал-

ната методика на провеждане на клиничната 

практика при студентите от специалност 

„акушерка”:  

 е важна предпоставка за повишаване 

на нейната ефективност; 

 предполага стремеж на преподавате-

лите към оптимален подбор на методи и сред-

ства на обучение, познаване на сравнителните 

възможности на всеки метод и прилагане на 

тези, които успешно реализират целите на 

практическото обучение; 

 осигурява управление на активност-

та на обучаваните в процеса на изграждане на 

професионалните им компетенции; 

 утвърждава субектната позиция на 

студентите. 
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HEALTH CARE BETWEEN GYNECOLOGICAL DISEASES 
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ABSTRACT: The problem of optimization of the midwife care in all areas of gynecology services is 

particularly significant and is due to the tendency of increase of the requirements for the quality of the healing 

process. The specifics of the labor midwife involving direct work with gynecological ill patient assumes the 

ownership, development and improvement of a number of specific professional competencies. Their formation 

and development is a key objective of the learning process in higher medical school. Practical training for 

health care in gynecological diseases is carried out in specialized outpatient surgeries and gynecological wards 

or clinics, under the direction of teachers / mentors / according to state requirements for the training of future 

midwives. The purpose of scientific communication is to reveal the terms of the effectiveness of practical 

preparations for the implementation of health care in gynecological diseases. Studied is the opinion of a total of 

94 students of specialty "midwife" studying in the Faculty of Medicine, Stara Zagora. The study covers the 

period of study 2012/13 and 2013/14 years. Used the method of the anonymous survey through which they have 

collected and analyzed the respondents' answers to their degree of satisfaction with the distribution of hours of 

clinical practice in gynecological sector, the quality of practical training in gynecology, as well as their 

willingness to care for patients with gynecological diseases. Conclusions made it possible to reveal the terms of 

the effectiveness of practical preparations for the implementation of health care in gynecological diseases. 
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Проблемът за ефективността на практи-

ческата подготовка на бъдещите акушерки е 

особено значим и се обуславя от тенденцията 

за завишаване на изискванията към качество-

то на лечебния процес и здравните грижи в 

частност.  

Съвременната акушерка, работеща в гине-

кологичния сектор, притежава базови профе-

сионални компетенции, които й позволяват да 

работи самостоятелно или съвместно с лека-

ря. За това особено важно е, както посочва А. 

Андонова „по време на обучението в младите 

специалисти да се формират специфичните за 

професията компетенции, които да гаранти-

рат професионалната им идентичност, роля и 

място в здравеопазването” [1]. 

Акушерката изпълнява отговорни задачи, 

полагайки комплексни здравно-медицински 

грижи за гинекологично болната жена. За 

осъществяване на тези функции тя трябва да 

притежава безупречен професионализъм, 

обща култура и морално-етични качества [2]. 

В тази връзка, Хр. Милчева посочва, че „за да 

осъществи специфичните функции на профе-

сията, акушерката трябва да придобие опре-

делен обем от теоретични знания и практи-

чески умения, навици и професионално пове-

дение” [3]. 

 Наредба № 1, издадена от МЗ през 2011 

г. визира  дейностите, свързани със здравните 

грижи при гинекологични заболявания, които 

акушерката може да извършва самостоятелно 

[4]:  

 Предоставяне и събиране на здравна 

информация; 

 Промоция на здравето, превенция и 

профилактика на болестите; 

 Медицински и здравни грижи, включ-

ващи: проследяване на общото състояние на 

пациентка; интерпретация на резултатите от 

клинико-лабораторни изследвания в извън-

болничната помощ; вземане на материал за 

микробиологично изследване; обработка на 

оперативни и декубитални рани и рани на 

външни полови органи; отстраняване на чуж-

до тяло в извънболничната помощ; насочване 
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за експертиза на временна неработоспособ-

ност; участие в организацията на профилак-

тиката, контрола и епидемиологичния надзор 

на инфекции; изписване в лекарствен лист на 

предписаните лекарствени продукти и сани-

тарно-хигиенни материали; участие в практи-

ческото обучение на студенти и стажанти по 

специалностите от направление „Здравни 

грижи“; профилактика и възпитание на жена-

та и близките ѝ.  

Практическото обучение на студенти от 

специалност „акушерка” се провежда в съот-

ветствие с Единните държавни изисквания, 

учебните планове и програми в университета, 

както и на Наредбата за професионални дей-

ности, които медицинските сестри, акушер-

ките, асоциираните медицински специалисти 

и здравните асистенти могат да извършват по 

назначение или самостоятелно. Осъществява 

се чрез клинична /учебна/ практика от първи 

до шести семестър и преддипломен стаж през 

седми и осми семестър. Клиничната практика 

се провежда под контрола на преподаватели 

/наставници/, правоспособни акушерки. 

Преддипломният стаж предполага висока 

степен на самостоятелност и активност на 

студентите в процеса на усвояване на компе-

тенции за полагане на здравни грижи. Тези 

две организационни форми на практическо 

обучение във висшето медицинско училище 

трябва да осигуряват качествено формиране 

на знания, умения, отношения и нагласи, 

оформящи професионалното поведение на 

бъдещата акушерка.  

База за практическо обучение и придоби-

ване на компетенции за осъществяване на 

здравни грижи при гинекологични заболява-

ния са: 

 специализираните извънболнични ги-

некологични кабинети; 

 гинекологичните отделения /ГО/ или 

клиники към МБАЛ и Консултативен онколо-

гичен център /КОЦ/.  

Дейността на тези лечебни заведения е на-

сочена към профилактика, ранна диагностика 

и лечение на заболяванията на половата сис-

тема във всички периоди от живота на жената 

[5]. 

Целта на научното съобщение е да се про-

учи степента на удовлетвореност на студен-

тите от практическата подготовка за осъщест-

вяване на здравни грижи при гинекологични 

заболявания. Проучено е мнението на общо 

94 студенти от специалност „акушерка”, обу-

чаващи се в Медицински факултет, град Ста-

ра Загора. Изследването обхваща периода на 

учебните 2012/13 и 2013/14 години. Използ-

ван е методът на  анонимното анкетиране, 

чрез който са събрани отговорите на респон-

дентите. Резултатите от изследването са ана-

лизирани според следните основни проблеми:  

 степен на удовлетвореност на студен-

тите от разпределението на часовете за кли-

нична практика и преддипломен стаж в гине-

кологичния сектор; 

 степен на удовлетвореност на студен-

тите от хорариума часове за практическо обу-

чение в гинекологичния сектор; 

 ефективност на практическата подго-

товка;  

 самооценка на готовността на завърш-

ващите студенти да полагат грижи за пациен-

тки с гинекологични заболявания. 

Данните са обработени с компютърна 

програма SPSS. 

Практическото обучение в гинекологичния 

сектор трябва да осигурява планомерно и  

постепенно усвояване на знания, умения и 

компетенции от студентите. За реализиране 

на посоченото, организацията на практичес-

кото обучение следва утвърдената логика на 

учебно-възпитателния процес във висшето 

медицинско училище. Първоначално се усво-

ява теоретичният материал чрез лекционния 

курс по „Гинекология”, следва отработване 

на уменията за осъществяване на здравни 

грижи за пациентките чрез учебно-

практическите занятия по „Специални грижи 

при гинекологични заболявания”. Крайният 

етап е реалната работа в гинекологичния ста-

ционар по време на клиничната практика и 

преддипломния стаж [6].  

Общият хорариум часове за практическо 

обучение в гинекологичния стационар съг-

ласно учебната програма по клинична прак-

тика за студенти от специалност „акушерка”, 

обучаващи се в Медицински факултет, гр. 

Стара Загора е 364 часа. Те съставляват 13,3% 

от общия хорариум часове за клинична прак-

тика и държавен преддипломен стаж. Разпре-

делението им по семестри е съобразено с ета-

па на обучение и равнището на усвоените 

професионални компетенции чрез различните 

учебни форми. 
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Таблица 1.Разпределение на часовете за практическо обучение в гинекологичния сектор по 

семестри [7] 

 

Семес-

тър 

 
І ІІ ІІІ ІV V VІ 

VІІ 
и 

VІІ

І 

ГО 10 10 36 36 18  200 

ГО при 

КОЦ 
     54  

 

Посоченото в табл. 1 разпределение на ча-

совете, отредени за клинична практика и 

преддипломен стаж в гинекологичния стаци-

онар удовлетворява болшинството       /66, 

7%/ от анкетираните студенти /фиг. 1/: 

 

 

18.3

66.714.9

висока степен средна степен
ниска степен

 
 

Фиг. 1. Удовлетвореност на студентите от разпределението на часовете за практическо обуче-

ние в гинекологичния стационар 

 

В тази връзка, интерес за проучването 

представлява мнението на студентите за това, 

дали са достатъчни според тях отредените в 

учебната програма часове за клинична прак-

тика и държавен преддипломен стаж в гине-

кологично отделение/клиника /фиг. 2/. 

Според най-голям относителен дял от сту-

дентите часовете за практическо обучение в 

гинекологичния сектор са достатъчни. Сред-

но 11,5% от всички респонденти са непълно 

или съвсем неудовлетворени от този показа-

тел. Причините, поради които са избрали този  

възможен отговор са: 

– според 73,9% от изследваните лица ча-

совете трябва да са повече; 

– според 26,1% - да са по-малко.  

 

0% 50% 100%

първи курс

втори курс

трети курс

четвърти курс

85

78.3

69.6

71.4

15

17.4

21.7

17.9

4.3

8.7

10.7

напълно удовлетворени
не съвсем
съвсем неудовлетвори

 
Фиг. 2. Удовлетвореност на студентите от хорариума часове за практическо обучение в гине-

кологичния стационар 
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Като цяло, обаче резултатите дават осно-

вание да се твърди, че хорариумът от часове 

за практическо обучение е достатъчен за ус-

пешно овладяване на компетенции за здравни 

грижи при гинекологични заболявания. 

За успешното изпълнение на многостран-

ните и отговорни задачи на бъдещата аку-

шерка, практическото обучението трябва да 

предоставя оптимални условия за усвояване 

на професионални компетенции. Това налага 

непрекъснат стремеж на преподавателите да 

осигуряват оптимална организация, методика 

на провеждане на клиничната практика, както 

и системен контрол на степента на усвоените 

знания и умения. Ефективното практическо 

обучение в  

гинекологичния сектор осигурява качествено 

формиране на знания, умения, отношения и 

нагласи, оформящи професионалното пове-

дение на бъдещата акушерка.  

Най-голям е относителният дял на студен-

тите, според които практическото обучение в 

гинекологичния сектор е високоефективно. 

Прави впечатление, че най-много първокурс-

ници са избрали този  

възможен отговор – 70% /фиг. 3/. Вероятната 

причина за това би могла да е високата степен 

на контрол от страна на преподавателя, както 

и неговото постоянно присъствие при извър-

шването на различни  здравни грижи за паци-

ентките в началния етап на обучението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Ефективност на практическото обучение в гинекологичния стационар според студенти-

те 

 

Почти равен е броят на студентите от вто-

ри и четвърти курс, които определят практи-

ческото обучение в гинекологичния  

сектор като високоефективно за формиране 

на професионалните им компетенции. По-

малко от половината третокурсници обаче го 

определят по този начин. Не е за пренебрег-

ване фактът, че около 1/3 от всички респон-

денти считат практическата подготовка за 

работа с гинекологично болни пациентки за 

ефективна в средна степен /фиг. 3/. 

Дипломиращата се акушерка трябва да 

притежава знания относно профилактиката, 

промоцията, диагностиката, лечението и ре-

хабилитацията при различните гинекологич-

ни заболявания. Необходимо условие за прак-

тикуване на професията е и усвояването и 

успешното приложение на манипулативни 

умения за осъществяване на здравни грижи. 

Готовността за упражняване на професията на 

специалиста по „Здравни грижи” се определя 

от степента на усвояване и притежание на 

основните компоненти на професионалните 

компетенции като комплекс от знания, уме-

ния, отношения и личностни качества.  

Интерес за изследването представлява 

мнението на студентите от специалност 

„акушерка” в последния курс на обучение 

/посещаващи преддипломен стаж/ относно 

това как оценяват готовността си да постъпят 

на работа в гинекологично отделе-

ние/клиника:  

– За достатъчно подготвени се считат 

60,7% от анкетираните студенти; 

– 28,6% смятат, че имат пропуски в зна-

нията и умения за здравни грижи при гинеко-

логични заболявания; 

– 10,7% преценят, че не са подготвени 

да работят успешно в гинекологично отделе-

ние/клиника. 

Отговорите на студентите от специалност 

„акушерка” по този показател кореспондират 

с тези, касаещи оценката за ефективността на 



79 

 

практическото обучение в гинекологичния 

сектор /фиг. 3/. 

Във връзка с целта на научното съобще-

ние, показателни са данните от друго проуч-

ване на автора [8]. Според което студентите 

ранжират факторите, които влияят негативно 

върху усвояването на компетенции за осъ-

ществяване на грижи за гинекологично болни 

пациентки по следния начин:  

– често недостатъчен брой пациентки в 

клиничната база, а от там и ограничена въз-

можност за самостоятелна работа – 54,1%; 

– недостатъчен контрол на степента на 

усвояване на умения от страна на преподава-

телите/наставниците/ в гинекологично отде-

ление – 45,9%. 

Данните от проучването позволиха фор-

мулирането на следните изводи: 

 Разпределението на часовете, отреде-

ни за клинична практика и преддипломен 

стаж в гинекологичния сектор удовлетворява 

анкетираните студенти; 

 Хорариумът от часове за практическо 

обучение в гинекологично отделение/клиника 

е достатъчен за успешно овладяване на ком-

петенции за здравни грижи при пациентки с 

гинекологични заболявания; 

 Най-голям е относителният дял на 

студентите, според които практическото обу-

чение в гинекологичния сектор е високоефек-

тивно за формиране на професионалните им 

компетенции; 

 Близо 1/3 от дипломиращите се сту-

денти от специалност „акушерка” се опреде-

лят като недостатъчно подготвени, за да пос-

тъпят на работа в гинекологично отделе-

ние/клиника; 

 Необходимо условие за оптимално 

провеждане на практическото обучение в 

гинекологичния сектор е непрекъснат стре-

меж на преподавателите за осигуряване на 

организация и методика, обезпечаващи фор-

мирането, тренирането и усъвършенстването 

на компонентите на професионалните компе-

тенции на бъдещата акушерка чрез: осигуря-

ване на възможност за активна и системна 

самостоятелна работа на обучаваните; изпол-

зване в педагогическата практика на методи и 

средства на обучение, стимулиращи творчес-

кото мислене, познавателната активност и 

професионалния интерес на студентите; ви-

сока степен на контрол от страна на препода-

вателите върху степента на усвояване на про-

фесионални знания, умения и компетенции от 

обучаваните. 
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ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО И НЕГОВОТО МЯСТО В ЖИВОТА НА МЛАДИТЕ ХОРА 

 

Майя Атанасова 

 

VOLUNTEERING AND ITS PLACE IN THE LIFE OF YOUNG PEOPLE 

 

Mayya Atanasova 

 
ABSTRACT: In the last few years our community has been put through different tests. The tense situations in 

Syria, Ukraine and other countries from the Middle East, and also the attack at the Sarafovo Airport a year ago 

are some of the reasons for our research. On the 18
th

 of July 2013 there was an event that made us rethink our 

safety, the assault at the Sarafovo Airport, in which a buss full of people was rigged with a bomb that was set off 

at 17:23h and killed 7 and injured 35 people. Because of the blast people from all over the country came or were 

sent to help in calming the situation and save as many people possible. In a moment like this our community felt 

the need for somebody to step forward and voluntary help those who were in need. The aim of our research was 

to answer the question if we, as a nation, were mature enough to face difficulties together by helping each other 

on a daily basis. All of the gathered information about voluntary work, its diversity and the will of people of dif-

ferent age and residence are structured in our article. 

Key words: volunteering, labor, young people, values  

 

Въведение 

 

Доброволчеството в България възниква в 

края на XIX – началото на XX век. Този пе-

риод съвпада и с първите данни за възникване 

на медицинската помощ и нуждата от меди-

цински сестри. Информация за първите меди-

цински сестри се среща при споменаване на 

доброволчески кампании, породени от бед-

ствия, войни и други природни и социални 

катаклизми. Основани на понятието помощ, 

нужда от подкрепа и лечение, медицинската 

професия е в пряка връзка с доброволността, 

безотказността, безкористността в оказването 

на помощ в името на живота, здравето и доб-

руването на човека.[1]  

„Видни градски първенци и интелектуалци 

през 1879 година създават в Пловдив извест-

ното Благотворително дружество „Св. Панте-

леймон”. Основната му задача, освен органи-

зацията на болнична помощ, съгласно чл.2 от 

неговия устав, е да подготви и поддържа свой 

болничен състав и преди всичко сестри мило-

сърдни и баби” [2]. 

В България засега няма точно формулира-

но и официално прието определение за доб-

роволчество. Такова няма и зададено от Ев-

ропейската комисия, тъй като във всяка от 

страните-членки доброволчеството се разбира 

по различен начин, поради което е трудно 

задаването на обща дефиниция. Могат да се 

отличат четири черти като: доброволчеството 

е дейност, предприета по собствено желание, 

без стремеж към финансови облаги в полза на 

доброволеца, не замества платената дейност, 

отнася се до формалната и неформалните 

дейности предприети в полза на организации 

с идеална цел и обществото [3]. 

Въпреки превратностите, катаклизмите, 

смяна на морални и професионални ценности, 

през последните години доброволчеството не 

е сменило своето значение, необходимост и 

мястото в живота ни. Само в последните ня-

колко години на територията на България се 

случиха събития, които поставиха на изпита-

ния нашия морал, професионализъм и готов-

ност за съпричастност. Атентатът в Сарафово 

срещу израелски туристи показа, че никой не 

е застрахован, но ние показахме на света, че 

българските граждани, в това число лекари и 

медицински сестри се отзоваха независимо 

почивки, отпуски и местонахождение, на мя-

стото на произшествие, за да окажат своята 

помощ, дълг и съпричастност към нуждите на 

пострадалите. Живеем в държава на пътя 

между Изтока и Европа. Предвид военните 

действия в държави от Близкия Изток, в Бъл-

гария потърсиха убежище много пострадали 

от войната жени, деца и възрастни. Имаме ли 

готовност да посрещнем тези събития с хора 
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готови да отдадат време и труд за оказване на 

доброволна помощ? Това провокира про-

веждането на изследване за готовността на 

младите хора, за полагане на доброволен труд 

и участие в доброволчески кампании. 

 

Цели 

 

Целта на проучването е да се изследват 

обществените нагласи за доброволен труд 

като допълнителен ресурс за участие в обще-

ствено значими каузи, кризисни ситуации, 

застрашаващи здравето и живота на хората, 

социална закрила и подкрепа на лица в риск и 

при нарушаване на правата на човека.  

 

Задачи 

 

Да се изготвят анкети, план за провеждане 

и фокус групи с представители на целеви 

групи студенти, държавни институции, НПО 

и др. Изследването се проведе в периода 

2013-2014. 

 

Методика 

 

Използва се анкета със затворени въпроси, 

за да поставим изследваните при равни усло-

вия без възможност за взаимно влияние. Из-

следването е анонимно, което дава възмож-

ност за пълна конфиденциалност при изразя-

ване и проява на искреност при споделяне на 

отговорите. Така можем да търсим предста-

вителност на изводите и да очертаем законо-

мерностите при проучването на проблема. 

 

Същност 

 

В изследването са участвали 80 човека : 27 

студенти, 13 ученици, 8 НПО, 6 бизнес, 9 

граждани, 7 учители, 8 здравни работници, 2 

други доброволци. Те са разпределени по 

възраст и местоживеене по следния начин: 

 

Възраст на анкетираните: 

 От 12 до 18 години – 13 анкетирани; 

 От 18 до 22 години – 27 анкетирани; 

 От 23 до 29  години – 17 анкетирани; 

 От 30 до 40 години – 12 анкетирани; 

 От 40 до 55 години – 4 анкетирани;  

 Над 55 години – 7 анкетирани. 

 

 

 

 
 

Данните от анкетите показват, че в мла-

дежката група най-общо доброволчеството се 

възприема като „помагане“, „даване“, „до-

брина“, „съпричастност“, „помощ“ и „под-

крепа“, „приятелство“. Не липсват и недотам 

позитивни оценки на доброволците, като 

например „будала“, „човек, който няма друга 

работа“. В по-високите възрастови групи, то-

ва да си доброволец се определя като „благо-

творителност“, „надежда за някой“, „хуман-

ност“, „самоотверженост“ и „всеотдайност“. 

Фокус групите от специалисти показват, че 

доброволчеството се оценява като възмож-

ност за допълнителен ресурс в дейността на 

организации и институции, но има много 

въпросителни около статута на доброволците, 

тяхното управление, обучение, степен на 

овластяване и отговорности. Младите хора 

споделят, че доброволчеството им дава нови 

възможности за себеизява, развиване на уме-

ния и качества, които ги „карат да се чувстват 

полезни“. Също така, за младите хора участи-

ето в доброволчески инициативи е важно, тъй 

като сертифицирането им като доброволци 

им дава по-добър шанс при кандидатстване 

във ВУЗ в чужбина [4]. 

Студентите споделят, че доброволчеството 

е добра възможност да апробират в реална 

среда придобитите теоретични знания и прак-

тически умения. Работейки в екип и в мулти-

културна среда подобряват комуникативните 

си умения и получават възможност да про-

явяват креативност [5]. 

Групата на най-малките споделя, че доб-

роволчеството ги прави по-добри приятели, 

живият контакт е по-интересен и зареждащ от 

виртуалния, учи ги на спонтанност и искре-
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ност. Това прави ежедневието им по-„цветно” 

и интересно. 

Малка част от респондентите са на мне-

ние, че може би е „по-добре да пуснеш СМС 

или да направиш дарение в някой дом”, от-

колкото да полагаш доброволен труд. По от-

ношение на общата информация за добровол-

чеството и доброволческите инициативи, ре-

спондентите посочват най-често следните ор-

ганизации, в които са осъществени добровол-

чески кампании: 

 Фондация ЕКИП, клон Бургас 

 Сдружение „Сороптимист - Бургас 

 „Усмивка” 

 „Каритас” 

 „Доза обич” 

 РСНЦ „Диабетни грижи” 

 „Онкоболни и приятели” 

 „Онкоболни и сподвижници” 

 „Болници” 

 Клуб „Младежка толерантност” и др. 

65% от участниците споделят, че познават 

хора, които са били доброволци или се зани-

мават с такава дейност. 68% споделят, че са 

били доброволци, като те биват разпределени 

по възраст както следва: 

 12-17 години – 2% 

 18-22 години – 25% 

 23-29 години – 12% 

 30-40 години – 9% 

 40-50 години – 26% 

 над 50 години – 26% 

От направеното изследване става ясно, че 

липсва достатъчна информация за добровол-

чески инициативи. Най-често информацията 

се открива в интернет – сайтове на добровол-

чески организации, или от уста на уста. Сту-

денти от БСУ споделят, че са чували за таки-

ва неща, но не знаят подробности [6]. За раз-

лика от тях студентите от катедра „Здравни 

грижи” – ФОН, споделят, че са активни 

участници в доброволчески инициативи на 

сдружения като РСНЦ „Диабетни грижи”, 

„Онкоболни и приятели” и други инициативи 

от самата катедра. Има студенти от специал-

ност „Медицинска сестра” – III-ти курс, които 

полагат доброволен труд в болнични заведе-

ния. Деца от младежка и ученическа възраст, 

12-17 години, в по-голяма степен са участва-

ли в доброволчески инициативи, организира-

ни най-често в училищата, поради които тях-

ната информация е по-голяма за подобен род 

инициативи.[7]  

Групата на 40 и над 50 години почти нямат 

информация за подобен род иниациативи, 

което отдават на по-голямата си заетост. Спо-

ред участниците във фокус групите най-често 

доброволчески инициативи се реализират от: 

учебни заведения (60%), НПО (29%), достав-

чици на социални услуги (11%). Обикновено 

доброволчески инициативи във ВУЗ се орга-

низират чрез студентски практики, стажове и 

инициативи по катедри. Студенти от катедра 

„Здравни грижи” – ФОН, споделят, че след 

студентски практики са продължили да 

участват в доброволчески инициативи в 

съответната институция – сдружение РСНЦ 

„Диабетни грижи”, „Онкоболни и приятели”, 

„МБАЛ Дева Мария” и други. Студентите 

биха искали да участват и в доброволчески 

инициативи в МБАЛ Бургас, но все още не е 

намерен начин да се регламентира този труд. 

По отношение нагласите и мотивацията за 

доброволчество, младите хора споделят, че 

приятелският кръг е много важен при вклю-

чването в такива инициативи. Групата на 

учениците определят, че биха участвали в 

подобно занимание, ако харесват преподава-

теля. Одобрението на родителите не е водещ 

фактор за тях. Често тези групи участници 

търсят полза от доброволчеството за самите 

себе си – сертификат, грамота, лагар, обуче-

ние в чужбина, получаване на препоръки и 

други. Групата на студентите биха се вклю-

чили в такова занимание, но не биха отказали 

да получат и сертификат, който би им послу-

жил за продължаване на обучението си или 

при работа в България и чужбина. Възрастни-

те най-често биха се включили в подобно 

начинание в учебни заведения, особено ако 

там учи тяхното дете, но остро реагират при 

организиране на инициативи в институцията, 

за която работят, защото „това е допълнител-

на работа в извънработно време, без запла-

щане”, което е в разрез с разбирането им за 

доброволчество. 

Често трудният живот, житейското и про-

фесионално оцеляване прави хората регидни, 

затворени и агресивни самотници. Налага се 

нуждата от пространство, дори да го наречем 

доброволчество, където хората да се по-

чустват значими, необходими за нещо и на 

някого. [8] 

Проследявайки отговорите на респонден-

тите относно причините за неучастие в доб-

роволчески инициативи, най-често съоб-

щават, че: 

 никой не е споменал – 33% 
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 нямам време – 26% 

 не знам къде и как – 22% 

 това е загуба на време – 8% 

 не ми е интересно – 7% 

 няма да се справя – 4%. 

Според сферите, предпочитани за полагане 

на подобен труд се очертават следните тен-

денции: национални кампании; грижи за хора 

в риск; кампании за борба с ХИВ (СПИН); 

кампании за превенция и борба с рака на 

шийката на матката и рак на гърдата; кампа-

ния за предпазване от заразяване с ХИВ 

(СПИН).  

Всяка година студенти от катедра „Здрав-

ни грижи” – ФОН организират информацион-

ни дни за борба със СПИН и наркомании. В 

тези дни се изнасят презентации и се раздават 

инфорамационни материали и предпазни 

средства на студенти от другите специално-

сти. Друга инициатива е дни за борба с рака 

на гърдата и шийката на матката. Отново се 

правят информационни дискусии с презента-

ции и се предлагат брошури изработени от 

студентите. Катедра „Здравни грижи” – ФОН 

активно участва във всички инициативи на 

НПО като РСНЦ „Диабетни грижи” и др., 

чрез пътуващи семинари.  

По отноешение на проблема с набирането 

и мотивирането на доброволци, най-често 

младите хора са на мнение, че най-силният 

аргумент е ангажиментът да е от взаимен ин-

терес, т.е. да са реално ангажирани, а не за да 

се „отбие номера” („вземи кафе”, „отиди да 

купиш цигари” и пр). Те искат не само да са 

полезни, но и да научат нещо или да 

използват в реална среда придобитите знания 

и умения. [9] От обработените данни става 

ясно, че водещо за мотивацията на студенти е 

възможността да разширят контактите си, 

включването в дейности, които представляват 

интерес за тях, участието в допълнителни 

тренинги с цел придобиване на опит, знания и 

умения и не на последно място положителни 

емоции и удовлетвореност. Друг факт е, че не 

винаги на участниците се предоставя доку-

мент (сертификат и пр.). Сертификатът все 

още няма достатъчна тежест в учебните заве-

дения в България, за разлика от университе-

тите в чужбина.  

Общо е мнението, че опитът придобит при 

участие в доброволчески акции не е признат и 

не носи бонуси както за кандидатстване за 

работа или в университетите в българия, за 

разлика от чужбина, където този опит има 

висока стойност и тежест. [10] 

 

Заключение 

 

В трудното време, в което живеем, можем 

да кажем, че доброволчеството не е загубило 

своето място и значение сред младите хора. 

Ако приемем фактите по-сериозно и подкре-

пим активно студентите и им дадем насоки и 

поле за изява, те ще проявят по-голяма актив-

ност и творчество, ще придобият самочуствие 

и желание за изява, ще се чустват полезни и 

съпричастни към нуждите на другите. 

“Съзнателно или несъзнателно, всеки от 

нас извършва някаквo доброволчество. Ако 

отглеждаме у себе си навика да извършваме 

тази дейност обмислено, нашата страст да 

бъдем полезни постоянно ще се засилва и ще 

гради не само собственото ни щастие, но и 

това на света като цяло.” – Махатма Ганди, 

индийски духовен и политически лидер. 

 

Бележки 
 

1. Белоев, Й. 2006. Грижи за болния и сест-

ринска техника, Медицинско издателство „Арсо”, 

София. 

2. Кръстева, Н. 2006. Сестрински грижи – те-

ории и концепции, Колеж по здравни грижи към 

Медицински университет – Пловдив, Пловдив. 

3. Скуриа, М. 23.10.2013, Комисия по култура 

и образование - Доклад относно доброволчеството 

и доброволческата дейност в Европа. 

4. Житарова, Б. 2013. „Доклад от изследване на 

доброволчеството в бургаския регион”, Фондация 

ЕКИП 

5. Тодорова, К. 2013 (1) брой 1, 73–93, Добро-

волчеството като механизъм за професионална 

реализация. 

6. Житарова, Б., цит. съч. 

7. пак там. 

8. Фондация „Помощ за благотворителността в 

България“, 2010, „Младежкото доброволчество в 

България“, доклад. 

9. Тодорова К. цит. съч. 

10. Житарова, Б., цит.съч. 

 

 

Майя Атанасова 

Универстет „Проф.д-р. Асен Златаров” 

Катедра „Здравни грижи” - ФОН 

Бургас 

e-mail: mayya_atanasova@abv.bg 

 

 

 

mailto:mayya_atanasova@abv.bg


84 

 

 УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  MANAGEMENT AND EDUCATION  

                TOM X  (5)  2014                                                                                                       VOL. X  (5)  2014 

                                                                                                                                     

 

 

 

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ  

С ХРОНИЧНИ СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

Мариета Тодорова, Мария Семерджиева, Павлина Павлова 

 

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART DISEASE 

 

Marieta Todorova, Maria Semerdjieva, Pavlina Pavlova 

 
ABSTRACT: The results of comparison of patients with chronic heart diseases: arterial hypertension, is-

chemic heart disease, angina pectoris, after myocardial infarction are considered. The aim of this study was to 

analyse the self-assessment of patients with chronic heart diseases in terms of quality of life. Evaluating life 

quality has been performed according to 8 scales of SF-36 health survey. SF-36 results have shown relatively 

high mean values for social and physical functioning (63.83±1.19 and 62.52±1.18). The restrictions in daily 

activities of the patients’ physical and emotional status are less obvious. There is no difference between men and 

women as concerns difficulties in daily activities, professional activities, and opportunities for social contacts. 

Health related quality of life assessment is an indicator of health outcomes.  

Keywords: quality of life, chronic heart disease, well-being, physical and emotional health. 

 

Въведение 

 

Една от най-важните задачи на съвремен-

ното здравеопазване е да подобрява качество-

то на живот на пациентите, тяхната психо-

социална адаптация и независимост от забо-

ляването. Качеството на живот, като степен 

на удовлетвореност на човешките потребнос-

ти има важно значение при определянето на 

целите в здравеопазването.  Водещата линия е 

„здравно благополучие, макар и с болест”.  

Работи се за осигуряване на т.нар. години на 

качествено подобрен живот, като се отчита не 

само цената и ефекта от лечението, но и 

удълженият живот на болния към неговото 

качество [1]. 

В последните десетилетия се разширяват 

традиционните критерии за определяне на 

здравните резултати, като се надгражда кон-

цепцията за стандартите в здравните грижи, 

чрез включването на нови променливи: емо-

ционални и психологически последици от 

болестта, социална активност, функционира-

не и др. В този смисъл е много важно проуч-

ванията да се насочат към получаване на ин-

формация от личният опит на пациентите, 

придобит в борбата с  болестта. Медицински-

те специалисти все по-често се интересуват от 

личните перспективи на хората според здрав-

ното им състояние и какво качество на живот 

могат да постигнат при наличието на съот-

ветно заболяване [2]. 

Докато здравният статус се определя от 

нивото на физическото и психическото здра-

ве, качеството на живот свързано със здраве-

то инкорпорира в съдържателен план емоци-

оналното, социалното и физическото благо-

получие, както и способността за функциони-

ране в семейството и професията. Според 

СЗО основните критерии за определяне ка-

чеството на живот във връзка със здравното 

състояние обхващат: физическото и психоло-

гическото състояние на личността, социална-

та интеграция, среда на живот и жизнените 

ценности. 

Усилията на учените днес са насочени към 

създаване на чувствителен инструментариум 

за измерване специфичните домейни на су-

бективното понятие качество на живот. Опи-

тът на специалистите показва, че за получа-

ването на пълноценна картина на здравното 

състояние на пациентите е най-уместно ком-

бинираното на традиционните измерители на 

здравето с методи за самооценка от страна на 

пациентите. Съществуват различни групи 

инструменти оценяващи качеството на живот: 

генерични; специфични методики за отчита-

не на отделни области от здравето: психи-

ческо състояние, тревожност, депресия и др.; 

както и специфични въпросници релевантни за  
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групи пациенти и тяхното заболяване. Пре-

димствата на последните са в посока устано-

вяване характеристиките на съответното за-

боляване, проблемите на пациентите при ле-

чението и адаптацията, а клиничната им ва-

лидност ги прави чувствителни към значими-

те за хората промени във връзка с болестта 

[3].  

Според направената литературна справка 

най-широко използваните инстументи за 

оценка на качеството на живот при хора със 

сърдечно-съдови заболявания са: генерични - 

Medical Outcomes Study 36-Item Short Form 

Health Survey, Euro Qol-5D, The Quality of 

Well-Being Scale – (QWB), Nottingham Health 

Profile, The Health Utilities Index (HUI), The 

Sickness Impact Profile (SIP); специфични за 

заболяването – Minnesota Living  with Heart 

Failure Questionnaire (MLHFQ), The Seattle 

Angina Questionnaire (SAQ), Quality of Life 

Index-Cardiac Version, Angina Pectoris Quality 

of Life Questionnaire (APQLQ). [4]  

Medical Outcomes Study 36-Item Short Form 

Health Survey (SF-36) е широко използван 

генеричен инструмент, който се прилага са-

мостоятелно или съвместно с други специ-

фични методи за изследване. Разчита се на 

неговата точност, надеждност и чувствител-

ност [5]. Този въпросник има редица предим-

ства: 

 Подходящ е за изследване на големи 

групи от населението; идентифицира лица с 

влошено здравно състояние; 

 Приложим е в общественото здраве за 

определяне на здравните потребности на на-

селението; 

 Дава точна информация за гледната 

точка на пациентите относно болестта  и ней-

ното въздействие; 

 Обогатява познанията на медицинс-

ките специалисти за засегнатите области от 

качеството на живот за всеки отделен пациент 

и дава насоки за  адекватни мерки; 

 Допълва клиничната оценка и подоб-

рява комуникацията медицински специалист-

пациент (ефективност на клиент-центрирания 

подход); 

При избора на инструментариум за оценка 

качеството на живот при пациенти с хронич-

ни сърдечни заболявания следва да се преце-

няват психометричните качества на въпрос-

ниците, релевантността към здравните облас-

ти и специфични клинични цели.  

 

Целта на изследването е да се проучи ка-

чеството на живот на пациенти с хронични 

сърдечни заболявания и тяхната самооценка 

по отношение на физическото и психо-

емоционалното здраве.  

 

Материал и методи 

 

В изследването са включени  94 пациенти 

с хронични сърдечни заболявания: артериал-

на хипертония, исхемична болест на сърцето, 

стенокардия, прекаран инфаркт на миокарда. 

Проучването е проведено в УМБАЛ „Св. Ге-

орги” – Пловдив, кардиологична клиника. 

Използвана е адаптирана българска версия на 

въпросника SF-36 - International Quality of 

Life Assessment project (IQOLA, SF-36, 

Standard, Bulgarian, © 1996, 2004 Medical 

Outcomes Trust and Quality Metric Inc. Включ-

ва 36 въпроса разпределени в 8 скали, носещи 

информация за физическото здраве и емоцио-

налното състояние [6]: 

А. Физическо здраве 

 Физическо функциониране  

 Ограничения от физическото здраве  

 Ограничения от емоционалното със-

тояние  

 Социално функциониране  

Б. Психическо здраве 

 Психо-емоционално благополучие  

 Енергия/умора  

 Болка  

 Възприятие за общото здраве  

Оценяването на всеки въпрос се осъщест-

вява по скала от 0  до 100. Според авторите на 

въпросника има възможност за сравнение на 

различните субскали с нормата за общата 

популация, която е с бал 50 и стандартно отк-

лонение 10. При интерпретация на получени-

те резултати стойности под нормата, се прие-

мат като  нарушения по съответната скала, а 

оценки  близки  до 100 обозначават отлично 

качество на живот (www.rand.org/health/ sur-

veys_tools). Статистическата обработка на 

данните е извършена посредством дескрип-

тивна статистика и непараметричен анализ, с 

възприето ниво на значимост на нулевата 

хипотеза Р<0,05. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Средната възраст на пациентите е 

59,26±1,15г., като около половината от изс-

ледваните лица са над 61 г. (47,9%). Разпре-
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делението по пол е 37,2 %  мъже и 61,7% же-

ни. От тях 51,1% съобщават, че работят; 42,6 

% са пенсионери;  а 6,4%  са безработни в 

периода на проучването. Относно образова-

телният ценз 1/2 от проучваните лица са вис-

шисти; 40,4% имат средно образование и са-

мо 9,6% - основно. Почти половината от па-

циентите страдат от исхемична болест на 

сърцето - 45,7% в различна форма; 10,6% са с 

ангина пекторис; 8,5% са прекарали миокар-

ден инфаркт; а 8,3% имат ритъмни и провод-

ни нарушения. Тези заболявания са придру-

жени от артериална хипертония,  установена 

при по-голямата част от пациентите (96,2%); 

а някои от тях съобщават за диабет,  дисли-

пидемия, остеопороза или други придружа-

ващи болести. Над 1/3 от изследваните  

(74,5%) се наблюдават от личния  лекар, като 

при 36,2% се правят ежемесечни прегледи и 

консултации, при  24,5%  веднъж на 3 месеца. 

Много малка част от пациентите - 5,3% по-

сещават своя ОПЛ  няколко пъти месечно. 

Резултатите от SF-36 по двата основни па-

нела - физическо и психическо здраве показ-

ват известни различия в стойностите. Паци-

ентите оценяват физическото си здраве  като 

относително добро - 57,82 бал по скалата от 0 

до 100. По отношение на психическото здраве 

получената стойност е по-ниска – 49,34, което 

е  гранична стойност, но в рамките на прием-

ливите граници за нормално психическо 

здраве. Получените резултати  отразяват су-

бективното мнение и лично усещане на всеки 

пациент и не е подкрепено от клинични тес-

тове, което следва да се има предвид  при 

тълкуването и изводите. Направеното проуч-

ване има за цел да открои съществуващи 

проблеми в живота на хора с хронично сър-

дечно заболяване, според тяхната способност 

за преценка. Считаме, че резултатите от по-

добни проучвания за удовлетвореност от 

здравни услуги и качество на живот при на-

личие на болест имат съществено значение за 

повишаване ефективността на здравните гри-

жи.  

Разпределението на средните стойности  

по осемте скали на въпросника, използвани за 

оценка на физическото и психическото здраве 

са представени в таблица 1. 

 

 

Табл. 1 Средни стойности по 8-те скали на SF-36 

 

Скала                                                      брой въпроси        mean         SD 

  

Физическо функциониране                             10                 61,70         22,39 

Ограничения от физическото здраве               4                  50,80          4,78 

Ограничения от емоционалното състояние    3                  54,96          2,68 

Социално функциониране                                2                  63,83          2,63 

Психо-емоционално благополучие                  5                 44,25        14,40 

Енергия/умора                                                   4                  39,57          9,66 

Болка                                                                  2                  62,60          6,99 

Възприятие за общото здраве                           5                 50,96          7,05 

 

Прави впечатление, че изследваните лица 

преценяват здравето си като относително 

добро в периода на проучването, ниските 

резултати по отношение на жизнена енергия 

или наличие на перцепция за умора, подкре-

пят получените ниски резултати за общия 

здравен статус. При сравнение със здравето 

преди една година 39,40% от интервюираните 

го определят на същото ниво, за 29,8%  то е 

влошено, а 21,3% го оценяват като подобре-

но. Не се установява статистически значима 

разлика в отговорите при мъжете и жените по 

отношение оценката за личното здраве 

(Р>0,05). Тези резултати имат отношение към 

изпълнението на професионалните и обичай-

ни дейности от ежедневието, които пациенти-

те определят като неудовлетворителни или  с 

намален капацитет – бал 46,81 от 100. На 

твърдението „съкращавате времето за работа 

и други дейности поради физическо неразпо-

ложение”  получените отговори показват 

средна стойност  53,19. 

Данните получени от проучвания на J. 

Alonso и съавтори , M. Dempster and M. Don-

nelly, M. Najafi и съавтори относно жизненото 

функциониране на пациенти със сърдечно-

съдови заболявания показват редица проб-

лемни области и сериозни промени в обичай-

ният начин на живот на тези хора. Предизви-

кателството пред съвременното здравеопаз-

ване е заедно с лечението да редуцира влия-

нието на болестта върху изискванията на 
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ежедневието, професията и семейната роля, 

като се работи за социалната адаптация и 

повишаване качеството на живот при наличие 

на хронично заболяване.  Оформя се стано-

вището, че мониторинга върху начина на жи-

вот има съществено  значение за неговата 

продължителност и удовлетворението от пос-

тигането на жизнените цели [7]. 

Помолени да определят, кои дейности от 

живота ограничават нормалното им  функци-

ониране, пациентите съобщават, че изпитват 

затруднения при изкачване на стъпала/етажи  

(бал 46,28) и сериозни ограничения при из-

вършване на трудоемки дейности, бягане, 

носене на тежести и други натоварващи ак-

тивности (бал 19,15). Справянето с ежеднев-

ните дейности по поддържане на дома, паза-

руване, чистене, както и поддържането на 

личната хигиена, ходенето на кратки разстоя-

ния не затруднява повечето анкетирани лица. 

При проучване на влиянието на демографски-

те фактори върху получените резултати за 

физическа активност не бе установена същес-

твена разлика по отношение на пола (Р>0,05). 

Установена бе зависимост между възрастта и 

извършването на трудоемки (Р=0,005, 

χ2=10,53) и умерено тежки дейности 

(Р=0,008, χ2=9,73), както и при изкачването 

на стъпала и етажи  (Р=0,003, χ2=1,68). С 

напредване на възрастта тези дейности са по-

трудно постижими. Този факт може да се 

обясни с тежестта на заболяването, с присъс-

твието на съпътстващи други болести и не-

достатъчна адаптивност на възрастните хора 

към заболяването. Според  М. Assadi-Lari и 

съавтори при пациентите в напреднала въз-

раст по-изявени са проблемите с физическото 

и социалното функциониране, като жените 

показват по-добри резултати. Резултатите от 

подобни изследвания могат да се използват за 

нови стратегии и подобряване на обслужва-

нето, както и намаляване разходите за здраве-

опазване  [8]. 

На фиг. 1 са преставени средните стойнос-

ти за нивата на ограничение във ежедневните 

дейности, във връзка със здравния статус и 

заболяването. 

 

 
 

Фиг. № 1 Средни стойности за нивата на ограничение в ежедневните дейности 

 

Получените резултати от самооценката  на 

анкетираните  лица за социалното функцио-

ниране е по-висока от данните за физическата 

активност. Според тях през последните чети-

ри седмици здравното и емоционалното със-

тояние не е оказало съществено ограничение 

върху социалните им контакти със семейст-

вото, приятелския и професионален кръг – 

бал 65,69. При работещите и лицата под 60 

години социалната активност е по-добра в 

сравнение с по-възрастните пациенти 

(Р=0,001, χ2=12,9). Подобен благоприятен бал 

е установен при отговора на въпроса за влия-

нието на емоционалното и физическото със-

тояние върху социалните дейности, посеще-

ние на роднини, приятели, разходки, кино и 

други – 61,97. 

При изследването на психо-емоцио-

налното състояние респондентите съобщават 

за наличие на тревожност или депресивност, 
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като тези чувства влияят върху тяхното ежед-

невие и професионална дeйност. Според па-

циентите психическото напрежение, което 

изпитват налага да съкращават времето за 

работа и други занимания – бал 54,96. Това 

влияе респективно върху удовлетвореността 

от свършената работа – бал 55,32. 

При изследване на въпросите свързани  с 

психическото здраве и емоционалното благо-

получие се установяват ниски стойности за 

депресивност и лошо настроение при 23,4% 

от анкетираните и чувство за потиснатост и 

тъга при 21,2% от пациентите. В тази връзка е 

понижено и възприемането за лично щастие – 

бал 54,25. Лицата в по-млада възраст, профе-

сионално ангажирани изпитват чувство на 

щастие в по-силна степен от тези в пенсионна 

възраст (Р=0,001, χ2=20,35). Една четвърт от 

интервюираните се чувстват изтощени и усе-

щат недостиг на енергия, което с възрастта 

персистира (Р=0,003, χ2=15,84). Разпределе-

нието по средни оценки за въпросите от ска-

лата за емоционално благополучие и енергия 

са представени на фиг. 2. 

 

 
 

Фиг. № 2 Средни стойности на въпросите от скалата за емоционалното благополучие 

 

Получените резултати от настоящото про-

учване се потвърждават от аналогично изс-

ледване, проведено в Русия от B. Шумилин, 

за оценка качеството на живот сред пациенти 

с ИБС чрез SF-36 [9]. 

 

Анализът на получените резултати дава 

основание да се направят следните обобще-

ния:  

 

Установяват се ниски нива при оценка  ка-

чеството на живот на изследваната група по 

отношение на емоционалните фактори и фи-

зическото състояние и по-високи за социал-

ното функциониране. 

Не се установяват различия между мъжете 

и жените относно затруднения в ежедневните 

активности, професионалните дейности, как-

то и възможностите за социални контакти 

(Р>0,05).  

При по-възрастните пациенти много по-

ясно са изразени ограниченията от здравния 

статус, свързани с извършване на активни 

физически дейности, както и по-изразено 

усещане за умора, тревожност и ограничена 

социална активност. 

Данните говорят за снижена перцепция за 

психо-емоционално благополучие, което има 

пряко отношение към възприемането за със-

тоянието на здравето като цяло и качеството 

на живот. 

 

Заключение 
 

Възможността за изучаване в сравнителен 

план на отделните аспекти на качеството на 

живот, в зависимост от тежестта на заболява-

нето, е свързана с избора на индивидуален 

план за лечение и отчитане на неговата ефек-

тивност в социоадаптивен аспект. Значението 

на комплайънса при интеракцията лекар-

пациент играе важна роля за доверието в ле-

чебния процес и неговата оптимална резул-

татност. 
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Удовлетвореността  на пациентите е пряко 

свързана с активната ангажираност и отго-

ворност за собственото здраве, което се изра-

зява и в по-добри здравни резултати. Инфор-

мацията от подобни изследвания може ус-

пешно да се използва за създаване на нови 

стратегии за подобряване на здравните гри-

жи, намаляване разходите за здраве и пости-

гане на години удовлетворителен живот с 

добро качество. 
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ABSTRACT: Motivation is a set of actions , tools , approaches , attitudes and interaction that make one 

achieve a goal. Motivational process is seen as part of human relationships and some of the programs that 

enable to improve performance . The average age of nurses working in Bulgaria and around over 45 years and 

is a major prerequisite for the occurrence of a shortage of such personnel. Study of motivational factors and 

presumption is important to increase the interest of the profession and attract young people to it. 
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Въведение 

 

Бързото развитие на диагностичните, те-

рапевтичните и фармацевтични медицински 

технологии са предпоставка за наличиие на 

високо образовани медицински специалисти. 

Увеличението на заболяванията, свързани с 

начина на живот и поведение, стреса  и много  

други  причини   са основание за завишена  

потребност  от здравни грижи. Необходимо-

стта от квалифицирани и добре обучени про-

фесионалисти по здравни грижи е налице 

както в нашата страна, така и в много държа-

ви от ЕС и останалите държави. Изучаването 

на механизмите за мотивация, валидни за 

сестринската професия е с особенно значение 

за повишаване интереса към тази професия. 

Необходимостта от достатъчно медицин-

ски кадри произтича от определението за 

сестринството (nursing=обгрижване): „ меди-

цинските сестри осигуряват потребностите на 

човека от здравни грижи, когато той не може 

да ги удовлетворява сам, (поради болест, ин-

валидност, възраст и други), или не знае как 

(поради липса или ниска здравна култура и 

образованост), или не трябва да ги извършва 

сам (при състояния и заболявания, налагащи 

абсолютно щадящ режим)”.[1] 

Според здравната стратегия на ЕС „Заедно 

за здраве – стратегически подход на ЕС”, 

специалистите по здравни грижи имат изклю-

чителна роля за правилното функциониране 

на цялата здравеопазна система. 

Разглеждано  чисто  теоретично, мотива-

цията е система от субективни стимули, кои-

то непосредствено определят съдържанието и 

насоките на конкретна дейност. Мотивацията 

е съвкупност от психични процеси, свързани 

със силата и посоката на поведението, с пре-

дизвикването и поддържането на доброволни 

целенасочени действия. [2] 

В условията на пазарна икономика и про-

мяна на социално-икономическите нагласи на 

работещите в България от съществено значе-

ние за постигнатите резултати в трудовия 

процес има мотивацията за труд. Това в пълна 

степен важи и за медицинския персонал,   

въпреки някои специфични особености на 

системата на здравеопазването, проявяваща 

се и по отношение на мотивацията. Ролята на 

личния фактор, за съхраняването живота и 

здравето на пациента, за създаването на сре-

да, максимално способстваща тяхното 

възстановяване, е изключителна. Тук се от-

насят нивото на професионална квалифика-

ция, наличните  знания  и  умения, а също 

така и нивото на  професионалното общуване,  

отдаденост и емпатия, с която се изпълняват 

служебните задължения. По този начин осо-

беностите на медицинския труд  се проявяват 

и по отношение на мотивацията за труд, 

където наред с традиционните фактори – мо-

тиватори, отражение имат и други неспеци-

фични мотиви и нагласи. Проучвания на Ев-

ропейския форум на националните сестрин-

ски и акушерски асоциации и Световната 
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здравна организация сочат, че от броя и ква-

лификацията на сестрите и акушерките в бол-

ниците зависят броя на усложненията, 

продължителността на лечението и смъртно-

стта в болниците. Значимостта на мотивация-

та в медицинската професия е пряко свързана 

с качеството на положената грижа. Мотива-

цията е съвкупност от енергични сили, произ-

тичащи от  вътрешни или външни за индиви-

да предпоставки, които предизвикват негово-

то поведение и определят формата, насоката, 

интензивността и продължителността на това 

поведение. Професионалистите по здравни 

грижи трябва да са силно мотивирани и да 

поддържат тази мотивация по време на своята 

професионална реализация. [3] 

Проучването на този специфичен проблем 

може да има и чисто практическо приложение 

– да даде насоки за обхвата на мероприятия и 

действия на здравните мениджъри за повиша-

ване мотивацията на сестринския персонал за 

професионална реализация, което от своя 

страна да се отрази върху показатели като 

повишаване ефективността на работата, на-

растване производителността на труда и др.  

Целта на настоящото проучване е да се 

установи  мотивацията на кандидатите за 

обучение по специалност “медицинска сест-

ра”. Задачата ни е да разкрием водещите фак-

тори, които са оказали влияние на  кандидат-

студентите за избора на професията на меди-

цинската сестра. 

Материали и методи: Проведено е  ан-

кетно проучване с кандидат-студенти по вре-

ме на изпитите през 2013г. във  ФОЗ на МУ- 

София. Анкетирани са 284 кандидат -

студенти. За целите на проучването е разра-

ботена   анкетна карта, включваща въпроси 

относно мотивиращите фактори за избор на 

професия. Получените  данните са обработе-

ни със статистически методи. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Мотивацията и избора на професия е доста 

сложен процес за младите хора в съвременно-

то ни общество. Изборът на сестринската 

професия е необходимо да се осъществява 

само и единствено от хора, които се чувстват 

удовлетворени от извършването на грижи и 

помощ към нуждаещите се.  

 

 

Фиг.1 Мотиви на кандидат-студентите за избора на професията на медицинската сестра 

 

Получените резултати показват, че най-голям 

е относителният дял на респондентите, които 

посочват че тяхната мотивация за избор на 

тази професия е „желанието им да се грижат 

за хората и тяхното здраве“. Това са близо 1/3 

от анкетираните кандидат-студенти. На второ 

място (22% ) са тези, които считат, че „имат 

възможност за трудова реализация у нас“. 

Действително сестринската професия е една 

от професиите, за която през последните го-

дини се предлагат работни места, но не се 

заемат поради ниското заплащане. На трето 

място е мнението на анкетираните, че това е 

една „ интересна и творческа професия“ – 

18%. Дълги години професията на медицинс-

ката сестра у нас се регламентираше от нор-

мативни документи, според които „медицин-

ската сестра е помощник на лекаря“. Прове-

дените реформи в образованието на медицин-

ските сестри имаше за цел да промени статута 

на сестринството у нас и да го направи рав-

ностойно с това в останалите европейски 
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държави, а именно – да се пренасочат дейнос-

тите на медицинските сестри към грижите за 

здравите и болните хора.За изпълнението на 

тези дейности са необходими хора, които 

имат творческо мислене и непрекъснато же-

лание за професионално развитие. 

Според 15% от анкетираните кандидат-

студентите, сестринската професия е прес-

тижна. Тези резултатите определено опровер-

гават мнението, че сестринството не се възп-

риема като престижна професия. Трябва да 

отбележим, че липсват отговори на кандидат-

студенти, за които водеш мотив  е неуспеш-

ното им кандидатстване в  други ВУЗ-ве или 

друга специалност. 

 

 

 
 

Фиг. 2 Степен на влияние на различните мотиви за избор на професията на медицинска сестра 

 

Според анкетираните, най-силно влияние 

от мотивационните фактори при избора на 

професия оказва “удоволетвореността от из-

вършеният труд” (26%). Това е водещ моти-

вационен фактор и за останалите професии. 

Човек трябва да бъде удовлетворен от извър-

шваната професионална дейност за да се чув-

ства добре от своята професионална реализа-

ция. Близо една четвърт от анкетираните – 

24%, посочват като водещ мотивиращ фактор  

„уважението на болните и техните близки“.  

Ето защо хората, които се посвещават на тази 

професия остават удовлетворени в края на 

дежурството независимо от физическото и 

психическото натоварване.  

Също толкова е относителният дял  (24%) 

на респондентите, които избират професията 

на медицинската сестра заради възможности-

те за професионална квалификация. 

Действително трябва да подчертаем, че 

през последните години реформите в обуче-

нието на медицинските сестри доведе до се-

риозни промени, в резултат на които меди-

цинските сестри имат възможност да пови-

шават образователната си степен от една 

страна, а от друга - имат възможност да се 

развиват професионално в различните меди-

цински направления. Ето защо, когато един 

професионалист има силна мотивация за раз-

витие и усъвършенстване, той може да го 

постигне след като направи своя избор. 

Значително по-малък е относителният дял на 

анкетираните, които считат, че това е профе-

сия, която има уважение в колектива и об-

ществото ни (14%). Повишаването на автори-

тета на медицинските сестри е възможно чрез 

тяхното непрекъсното професионално разви-

тие, както и чрез подобряване на качеството 

на сестринските грижи от всички сфери на 

здравеопазването. Според анкетираните кан-

дидат-студентите “справедливата оценка и 

доброто заплащане” имат изключително сла-

бо влияние за тяхната мотивация (7%). Може 

би много млади хора биха избрали професия-

та на медицинската сестра, но мотивацията 

им се намалява поради ниското заплащане на 
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труда медицинските сестри в страната ни и 

липса на адекватна методика за оценяване на 

персонала в сферата на здравеопазването. 

Изборът на професия винаги се свързва с 

определени очаквания. Ето защо за нас е важ-

но да установим какви са очакванията на 

младите хора, които кандидатстват за да се 

обучават по тази специалност. 

 

 

 
      

 

Фиг. 3. Очаквания на кандидат-студентите за морална удовлетвореност от направения профе-

сионален избор 

 

 Получените данни показват, че анкетира-

ните кандидат-студенти, като цяло имат се-

риозни очаквания за избраната от тях профе-

сия по отношение на моралната им удовлет-

вореност (75%). Отговор „в достатъчна сте-

пен“ са посочили 20% от анкетираните, а „от-

части“ – 4%. Тези резултати показват, че кан-

дидат-студентите, които са избрали професи-

ята на медицнската сестра имат много ясни и 

високи очаквания  за тяхната бъдеща профе-

сионална реализация, която ще им позволи да 

се чустват морално удовлетворени като про-

фесионалисти от различните структури на 

здравеопазната система.  Моралният избор 

има своето важно място за професиите свър-

зани със здравните грижи, поради което е 

необходимо да се изтъква  приоритетно му 

значение. Хората, които решават да се посве-

тят на професията на медицинската сестра 

трябва да притежават необходимите качества 

и силна мотивация, защото това е професия, 

която е свързана с висока професионална 

отговорност. 

Изводи 

 

Според младите хора, които са избрали да 

се обучават за медицински сестри, това е 

професия, която ще им позволи да се реали-

зират професианално както у нас, така и в 

чужбина. Водещ фактор за избора на тази 

професия е тяхното желание да извършват 

грижи за хората, които имат различни здра-

вословни проблеми. Те считат, че професията 

на медицинската сестра е интересна професия 

и по време на своята професионална реализа-

ция  ще имат възможност да изявят своите 

творчески умения.  Силно влияние при избо-

ра на тази професия оказват удовлетворе-

ността от извършения труд, както и уважени-

ето от страна на пациентите и техните близки. 

Влияние за избора на тази професия оказва 

също,  възможността за професионално раз-

витие. Може би повече млади хора биха изб-

рали тази професия, ако трудът на медицинс-

ките сестри се оценява и заплаща с подходя-

щите методи и средства. Кандидат-

студентите са направили професионалния си 

избор, защото считат, че професията на меди-

цинската сестра ще им донесе морално удов-

летворение от тяхната професионална реали-

зация.  

Заключение 

 

Приоритетно значение при организиране на 

приема на студенти по специалността “меди-

цинска сестра” трбява да има тяхната мотива-

ция за избора на тази професия. Обучението 

на силно мотивирани хора е гаранция за изг-

ражване на професионалисти, способни да се 

справят с отговорностите на професията. 

Постигането на висока ефективност и качест-

во на здравните грижи от всички области на 
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зравната система е възможно, единствено 

когато се обучават  студенти, с ясна предста-

ва за професията, която са избрали и конк-

ретни очаквания, които имат за своята профе-

сионална реализация. 
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ABSTRACT: An assessment of the status and organization of the Medical Spa and Wellness services  in 

Bulgaria it was made. The conceptual model for organizing of Medical SPA and Wellness  Services in Bulgaria 

was made. The accent is promoting of the Medical SPA and Wellness services as a means of improve the quality 

of life. The idea of sustainable development of Medical SPA and Wellness services in relation to improving the 

quality of life is associated with environmental conditions, ergonomics risk analysis and professional qualifica-

tion of staff. The focus of SPA Managers has to relate with certification systems in all level , which guarantees 

the achievement of positive results about quality of life.  
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Въведение 

 

Основната задача, която стои пред всички 

професионалисти от този сектор е да се въве-

де терминологична яснота относно съдържа-

нето на балнеология, Медикал СПА и Уелнес 

услуги  и да се обединят около съдържанието 

на използваните термини. Съществуващото 

многообразие сред използваните термини в 

тази област внася неяснота и известно обърк-

ване при употребата им, което се отразява 

несъмнено както върху обема и същността на 

целия пакет, който се предлага на нашия па-

зар, така и върху качеството на предлаганата 

услуга. В този смисъл терминогичното пре-

цизиране е от изключителна важност за пра-

вилното структуриране и презентиране на 

самите спа и уелнес услуги. Понастоящем 

според Закона за туризма, приет през 2013 г 

(ДВ, бр. 30, 2013) и свързаната с него Допъл-

нителна разпоредба Балнеолечебните с Ме-

дикал СПА услуги, се отъждествяват, а „СПА 

услугите” се разграничават от уелнес услуги-

те предмино по използваните „природни фак-

тори” – в смисъл минерални води, лечебна 

кал, луга и т.н., като същите са основен инст-

румент при медикал услугите. Според възп-

риетата терминология от Global SPA Summit 

[1] медикал СПА се възприема като СПА 

услуга, насочена към подпомагане на възста-

новителните процеси в човешкия организъм 

преди и след медицинска манипулация. Така 

определена и позиционирана в общия сег-

мент, медикал СПА услугата дава ясна предс-

тава и достатъчно информация относно обема 

и вида на предлаганите дейности. 

Анализирайки двата подхода за дефинира-

не на „медикал СПА”, би могло да се каже, че 

възприетото отъждествяване на медикал СПА 

с балнеологичните услуги (в известен смисъл) 

според българското законодателство крие 

риск от неправомерно използване на съще-

ствуващите СПА центрове за специализирани  

здравни услуги.  

Нещо повече, определението за „медикал 

СПА център” в цитираната вече разпоредба 

би могло да се окаже сериозен ограничителен 

фактор за развитие и предлагане на този вид 

услуги от съществуващи СПА центрове с 

необхидимите квалифицирани професионал-

ни кадри, които отговарят на изискванията, 

възприети от световната СПА колегия  Global 

SPA Summit. 

Връзката природна среда – Медикъл СПА 

и Уелнес - качество на живот е определяща за 

устойчивото развитие на този сектор. Анали-

зирайки нормативните докумнти, за периода 

1992 – днес, които са на вниманието на спе-

циалистите от страните членки на ЕС, става 

ясно, че възпитаването в СПА култура на 
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населението е не само необходимост по от-

ношение на здравната превенция, но и може 

да се ползва като надежден индикатор за 

оценка на качеството на живот на същото [2, 

3]. Разглеждайки приоритетите в социалната 

политика, които са заложени се очертава 

необходимост от разработване на нови моде-

ли за стимулиране на населението за 

използване на естествените природни ресурси 

в здравната превенция и за подобряване на 

качеството на живот.   

Идеята за устойчиво развитие на СПА и 

Уелнес услугите в РБългария във връзка с 

повишаване на качеството на живот се 

свързва с няколко предпоставки, които досега 

не са разглеждани комплексно, а са използва-

ни единствено самостоятелно. Това огранича-

ва анализа на получаваните резултати и го 

прави недостатъчно пълноценен и адекватен 

за съществуващата глобализация на пазара в 

СПА и Уелнес сектора. Сред основните пред-

поставки са чиста околна среда, богато 

присъствие на естествени минерални извори,  

лечебна кал и луга, обучение в областта на 

рехабилитацията с повече от 50 годишна тра-

диция, съществувща материална база, добра 

рекламна среда. 

 
  

Обекти Катего-

рия на 

хотела 

Използване на 

минерализи-

рана вода, 

лечебна кал 

или луга 

При 

родни 

условия 

Предлаган 

Спа пакет 

Професио-

нална ква-

лификация 

на Спа-

терапевти 

Експериментал-

на група (ЕГ1) 

два хотела 

5 звезди Да Природни 

забележи-

телности 

Хидро-

,таласотерапи

я,стандартни 

СПА проце-

дури 

да 

Експериментал-

на група (ЕГ2) 

два хотела 

3 звезди Не Природни 

забележи-

телности 

стандартни 

СПА проце-

дури 

да 

 

Таблица1.Обобщена характеристика на иследваните обекти 
 

Цел на проучването бе да се изясни състоя-

нието на предлаганите Медикъл СПА и 

Уелнес услуги в няколко хотела от различен 

ранг и да се оцени информационната обезпе-

ченост на СПА центровете по отношение 

влияние на предлаганите услуги върху каче-

ството на живот на клиентите. 

 

Методология на изследването 

 

Проучени са четири обекта, предлагащи  

Медикъл СПА и уелнес услуги, които са раз-

пределени в две експериментални групи 

(табл. 1).   

Самото изследване включва провеждане 

на четири  групи  тестове, методично насоче-

ни и адаптирани от автора за поставената цел 

на проучването. Те са следните:  

- Тест САН [4], който в конкретното изслед-

ване се използва за оценка на качеството на  

СПА услугите ползвани от клиенти.  

Тестът определя самочувствието, активно-

стта на организма и настроението на клиента. 

Има субективен характер, но е намерил 

своето място в представителните изследвания 

в тази област. 

  - Ергономична оценка на физическата среда 

(т.нар. „аут доор” и „ин доор). 

 - Професионално анкетно проучване, насо-

чено към оценка на професионалните умения 

и езикови компетентности на СПА терапевти-

те.   

- Оценка на околната среда като инструмент 

за подобряване на качеството на СПА услуги-

те – анкетно проучване. 

 

Резултати 

  

1. Тест САН   

От проведените експрес-анкети с клиенти 

на хотелите, се получиха следните резултати: 

За Експериментална група 1: Резултатите 

са категорични по отношение на субек-

тивната оценка на клиентите – в хотелите,  

които са съчетали природна среда, естествени 

минерални води и високо квалифициран пер-

сонал удоволетворението от проведените 
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СПА процедури е налице при 92% от анкети-

раните клиенти. 

За Експериментална група 2: Резултатите 

показват, че 65% от клиентите дават положи-

телен отзив след провеждане на СПА проце-

дурите.  

2. Ергономичен анализ на средата  

По отношение на втория показател: ерого-

номична среда – в смисъл „индоор” и „аутдо-

ор” физическа среда, ергономични решения  

на дизайна, в хотелите от първа експеримен-

тална група резултатите са 86% в ЕЕ1 покри-

ват критериите за положителна оценка, дока-

то за хотелите от ЕЕ2 тези стойности са едва 

67%. Последното е показателно, че дори при  

наличие на предпоставки за провеждане на 

добър СПА туризъм, отсъствието на правил-

ни дизайнерски решения, които водят до ер-

гономични недостатъци, не би могло да се 

очаква висока продаваемост на СПА услуги-

те, предлагани от обекта. 

  3. Професионална компетеност на СПА 

терапевтите  

По третия показател – оценка на професи-

оналната подготовка на практикуващиия пер-

сонал и езикови компетености – резултатите 

са следните:  

ЕГ1 – 98% от кадрите са с образование от 

медицински колежи, 40% за завършили ма-

гистърска степен в областта на Кинезитера-

пията и ерготерапията, и 91% показват срав-

нително добро владеене на чужд език. Кому-

никативните им умения подпомагат об-

служването на чуждестранни клиенти.  

ЕЕ2 – Едва 75% от кадрите, заети в СПА цен-

тровете са завършили бакалавърска степен и  

само ръководителите на центровете прите-

жават медицинско образовние, което не се 

оценява като положителен знак. По отноше-

ние на езиковите компетентности само 42%  

от специалистите притежават познания по  

чужд език и то на ниво, което не би могло 

пълноценно да подпомага тяхната професио-

нална работа. Това се оценява като непреодо-

лима пречка за добър имидж на СПА центро-

вете.  

4. Оценка на околната среда като инстру-

мент за подобряване на качеството на СПА 

услугите.  

Четвъртият показател, който бе проучен е 

свързан с осъзнаване на възможностите, кои-

то предоставя природната среда с нейните 

качествени характеристики. Всички изслед-

вани обекти се намират в среда с добри еко-

логични показатели – по отношение на каче-

ството на атмосферен въздух, води, почви, 

ландшафт. Наличието на уникални природни  

обекти в непосредствена близост до хотелите 

създават допълнителни предимства за приви-

личане на клиенти, които имат отношение 

към природоцелесъобразния начин на живот 

и в частност към геотуризма. Но данните от 

нашето проучване не са окуражителни по 

отношение на ползването на този неизчерпа-

ем и пълноценен природен ресурс. В хотелите 

от по-восок ранг се установи, че има инфор-

мация относно различни екотуристически 

маршрути и екскурзии до природни забеле-

жителности. Но не е направена връзка между 

предлаганите СПА процедури и  наличните 

допълнителни туриститчески услуги. Нещо  

повече, в някои от хотелите двата вида услуги  

се предлагат независимо и като, че ли няма  

достатъчно мотивировка от двете страни да  

се търси общ пакет, който става по-

привлекателен и стойностен за клиента. Тук  

срещнахме недостатъчно оценяване на този  

инструмент за повишаване на продавемостта 

на предлаганите услуги и се разчиташе на 

инициативата на самите клиенти, което не е 

добър мениджърски подход.  

В хотелите от ЕЕ2- ситуацията относно ком-

плексно развитие на екотуризъм и  

СПА-туризъм не беше изведена като ясна цел 

от собствениците на обектите и недостатъчно 

се оценяваше възможността за развитие на  

този вид услуга. 

 

Заключение 

 

В заключение, направените анализи и 

оценки на резултатите от проведеното проуч-

ване,ни дават основание да генерализираме 

изводите:  

1.  Съществува сериозен ресурс по отношение  

на екологично чиста околна среда, геотури-

стически [4] условия, професионално добре 

подготвени СПА терапевти, изграждане на 

единна информационна база данни за типа на 

предлаганите СПА услуги за извеждане на 

този  вид дейност в по-добри позиции.   

2. Наличието на изградена атрактивна мате-

риална база, която ако бъде приведена към  

ергономично съответствие и бъде сертифи-

цирана би се превърнала като сериозно пре-

димство на всеки СПА център при маркетин-

говите му дейности.  

3. Необходимо  е осъзнаване на  връзката  

чиста природна среда – СПА услуги като  
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специфичен инструмент за постигане на  ново  

качествено ниво в сектора СПА.   

4. Мениджърската политика на всеки СПА 

център се очаква да се насочи към пълноцен-

но усвояване на съвременните постижения в 

областта на андартизацията и сертификация-

та, което е гарант за постигане на положител-

ни резултати в две направления финансови и 

маркетингови в дългосрочен период.   

5. Развитието на СПА културата у население-

то се превърна в реален индикатор за оценка 

на качеството на живот [5] и е естествен ин-

струмент за първична здравна превенция, 

което от своя страна би могло успешно да се 

използва за постигане на по-добри финансови 

резултати в сектора .   
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ABSTRACT: According to strictly formulated pedagogical requirements the medical students perform extra-

curricular independent work. They can rely on a good library, professional help from the teachers and their own 

will and ambition. They have the freedom to choose their methods of self-training, the sources for obtaining 

information, the ways of presentation and time of work. Using the freedom that the extracurricular work offers, 

students obtain expected profits and enrich their medical knowledge and experience.  
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Актуалността на проблема за свободата в 

самостоятелна работа се налага от факта, че 

студентите които обучаваме и възпитаваме в 

настоящият момент ще живеят и творят в 

условията на разширяваща се демокрация в 

обществото, икономическата и политическа 

сфера и все по налагащия се индивидуалис-

тичен начин на живот.  

Традиционното академично преподаване 

във висшето училище се обвинява във верба-

лизъм в обучението, за предаването на знания 

в готов вид без да се отчитат познавателните 

потребности и интереси на студентите, за 

асоциативния модел на процеса на усвояване, 

уповаващ се на паметта. Старото училище 

трябва да стори път на новото, съвременното, 

което ще бъде място за свободна и творческа 

изява на студентите. Там те биха  работили 

самостоятелно в по-голяма степен и ще из-

ползват извънаудиторния си опит за решава-

нето на разнообразни учебно-практични 

проблеми. Образователният процес трябва да 

се насочи към превръщане на обучението във 

самообучение и да бъде реализиран чрез ак-

тивното и творческо отношение на  студенти-

те  към науката и към собствената личност.  

В границите на добре очертани педагоги-

чески изисквания студентите с медицински 

специалности реализират извънаудиторна 

самостоятелна работа ползвайки се от свобо-

дата да приложат знанията си и да демонст-

рират възможностите си. Разполагайки с: 

добра библиотечна база; професионално-

педагогическа подкрепа от преподавателите и 

собствената си воля и амбиции студентите 

могат да се афишират чрез добре свършена 

самостоятелна работа. Предоставя им се сво-

бодата да избират методите за самоподготов-

ка, източниците за набавяне на информация, 

начините за представяне, време за работа  и 

т.н.  

Цел: Да се установи в каква степен сту-

дентите медицински сестри използват пре-

доставената им педагого-психологическа сво-

бода в извънаудиторната си самостоятелна 

работа. 

Предмет: Дейността на студентите меди-

цински сестри в извънаудиторната им самос-

тоятелна работа по дисциплини колабурира-

щи със здравните грижи. 

Обект: Студенти медицински сестри 2 и 3 

курс на обучение (първокурсниците са в про-

цес на натрупване на медицински знания и 

умения; четвъртокурсниците посещават само 

преддиплимен стаж). 

Организация: Изследването бе проведено 

в период от две академични години -

2012/2013 и 2013/2014, на територията на 

Тракийски университет в град Стара Загора. 

Използвани методи: анкетен, документа-

лен, математико-статистически, деск-рисърч, 

наблюдение. 

Събрани, обработени и анализирани са 

данните от анкетирането на 93-ма респонден-

ти - медицински сестри от посочената вече 

специалност и учебно заведение.  

Предоставената от преподавателите педа-

гого-психологическа свобода на студентите в 

извънаудиторната им самостоятелна работа е 

различно разбрана и оценена от всеки отделен 
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студент. Пречупена е през призмата на лич-

ният им опит и професионално възпитание и 

е приложена в нееднаква степен и форма. За 

да проучим мнението на студентите относно 

тяхното разбиране на предварителните усло-

вия поставяни за изпълнение на самостоятел-

на работа, в постановката на която е предви-

дено да се даде свобода за изявата им, ние ги 

попитахме: Когато в процеса на учене от 

Вас се изисква да подготвите и изпълните 

самостоятелна работа, считате че: 

 

 да не донякъде 

Заданието е ясно формулирано 73% 21% 6% 

Параметрите са точно очертани 69% 15% 16% 

Намирането на информация е възможно  92% 2% 6% 

Оказва Ви се методична помощ 66% 3% 21% 

Съществува вариант за мултимедийна презентация 56% 34% 10% 

 

    Свободата в извънаудиторната самостоя-

телна работа на студентите е детерминирана 

от два взаимновлияещи си фактора: студентът 

като изпълнител и тютора от позицията на 

поставящ рамките на заданието. Когато зада-

нието е ясно формулирано 73% от студентс-

ката аудитория е наясно, какви са очаквания-

та към тях. И според 69% от тях правилно 

очертаните и уточнени параметри им помагат 

в ориентацията за това, което се изисква от 

тях като предварителна постановка на самос-

тоятелна работа. Както посочва А. Андонова 

в своята монография „преподавателите 

оказват положително влияние върху стиму-

лиране на самостоятелната работа на студен-

тите в процеса на обучение и овладяване на 

професионални знания и умения” [Андонова, 

2013, с 77].   

   Намирането на необходимата за извънауди-

торното занятие информация е улеснен про-

цес, който зависи от активността на всеки 

студент. За целта са на тяхно разположение 

административни ресурси: лесно достъпни 

библиотеки с богата книжна литерату-

ра(учебници, атласи, научна периодика и др.) 

и интернет достъп до специализирани научни 

медицински сайтове (SCOPUS, SCIEN 

DIRECT и др), помощни тематични материа-

ли предоставяни от преподавателите и съ-

действието на наставниците от клиничните 

бази. На такъв вид помощ разчитат 66% от 

анкетираните студенти. Те имат очаквания да 

бъдат професионално консултирани и логис-

тично подпомогнати от    преподавателите  и 

наставниците  от клиничните бази. По собст-

вено предпочитание се насочват към опреде-

лен тютор. 

    Нарастващото несъответствие между 

стремглавото развитие на информационните 

технологии и тяхното навременно въвеждане 

в обучителните практики на висшите учили-

ща поражда дисбаланса между технологизи-

раните студенти и начина на преподаване и 

учене. По този повод в свое проучване 

Кр.Митева пише, че „интерактивните обучи-

телни технологии внасят интензитет в педа-

гогическото взаимодействие и поставят сту-

дента, обучаващ се във висшето медицинско 

училище в активна позиция” [Митева, 2010, с 

205].  Такава позиция е желана от студентите 

и  го потвърждават анкетните резултати: мул-

тимедийното представяне пред аудитория на 

вече изготвена самостоятелна работа се пред-

почита от почти половината(56%) от участ-

ниците в анкетирането. Изявата чрез съвре-

менна презентаторска техника стимулира 

интереса на студентите и им дава възможност 

да защитят мнението си и да отговарят на 

въпроси. Не за пренебрегване е процентът 34 

на тези от студентите, които не биха се въз-

ползвали от възможностите на мултимедията, 

за да представят самостоятелно изготвената 

презентация. На тях им се предоставя въз-

можност за традиционно изложение. Тук от-

ново студентите имат свободата да избират 

най-подходящия според тях начин за собст-

вената си изява.  

    Категорично високите проценти на  казали-

те „да” в разгледаното многослойно питане са 

показателни за положителното отношение на 

студентите към извънаудиторната самостоя-

телна работа, което в голяма степен се базира 

на предоставената им свобода в учебната ра-

бота. За това им зададохме въпроса: Какви 

лични ползи намирате за себе си, когато 

трябва да работите  извънаудиторно ?  
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    Отговорите „разчитам само на себе си” и  

„отговорността е по-голяма” са представени 

на вниманието на студентите с цел да се отк-

рие тяхната готовност за самодисциплинира-

не и да се разкрие доколко се чувстват отго-

ворни за действията си свързани с обучението 

им. „Разчитам само на себе си” са избрали 

61% от анкетираните и само 27% се чувстват 

по отговорни в гласуваното им доверие при 

подготовката на самостоятелната работа. Тези 

проценти са показателни за това, че когато на 

студентите се поставят персонални задачи и 

не могат да се осланят на анонимността в 

групата са по отговорни в действията си и 

осъзнават собствената си роля в процеса на 

самостоятелно извършваната работа. 

     По близкия контакт с преподавателя дава 

на 26% от студентите по-голяма сигурност в 

действията и намеренията им. Те  съзнателно 

търсят одобрението и похвалата , че работят в 

правилната посока. От друга страна имат 

нужда да бъдат коригирани и насочвани в 

самостоятелните си творчески дирения и пер-

сонално да им бъде отделено нужното внима-

ние. С въпросите свързани със значимата 

ролята на преподавателя във висшето меди-

цинско училище се занимават редица автори: 

Хр.Милчева, Р.Паскалева, А.Андонова и дру-

ги. 

    Едва 15% от студентите откриват полез-

ността на самостоятелната им подготовка в 

това да се усъвършенстват при работа с кни-

гата. И като контрапункт са 49% от тях, които 

използват времето за подготовка на самостоя-

телната извънаудиторна задача, за да реали-

зират достъп до изобилстващи от информа-

ция специализирани медицински сайтове. 

Това  от своя страна пряко корелира с 59% на 

избралите отговора „работя в удобно за мен 

време”, тъй като ние в момента обучаваме 

т.нар. виртуално поколение. То предпочита да 

учи 24/7, от всякъде и чрез използване на 

интерактивни технологии [Йорданов, 2011; 

Proserpio, 2007]. В това те намират свободата 

да разполагат с времето си според личните им 

предпочитания и ангажименти без да се съоб-

разяват с часово разписание на учебните за-

нятия. 

    В извънаудиторна си работа 56% ат рес-

пондентите научават нещо ново за тях. Този 

процент може да бъде третиран от две гледни 

точки. Първата, че студентите медицински 

сестри получават достатъчно добра професи-

онална подготовка още в аудиториите и са-

мостоятелната им работа в по-малка степен 

надгражда вече наученото. И втората поста-

новка, че студентите не намират като особено 

информативни извънаудиторните занимания,  

което е изцяло подчинено на тяхната актив-

ност и любознателност.  

   Проучването на дейността на студентите 

медицински сестри в извънаудиторната им 

самостоятелна работа ни позволи да се фор-

мулират следните изводи: 

 В максимална степен студентите се 

възползват от свобода, която им се предоста-

вя в извънаудиторната самостоятелна работа 

 У студентите се създава и поддържа 

интерес към учебното съдържание, чрез из-

ползването на самостоятелната работа и при-

ложение на творчески подходи в бинарната 

дейност 

 Използвайки свободата в самостоя-

телната работа студентите извличат очаквани 

ползи за себе си и тя определя положителното 
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им отношение към иновативното в учебния 

процес 

 Значима е ролята на преподавателя, 

които отделя достатъчно внимание на диало-

гичността между студенти и преподаватели и 

определя границите на педагого-психоло-

гическа свободата в извънаудиторната самос-

тоятелна работа на студентите. 
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Силвия Кючукова 

 

THE SYMBIOSIS BETWEEN THE CLINICAL AND THE VOLUNTEER WORK 

 

Silviya Kyuchukova 

 
ABSTRACT:  On a world scale and all over the nation the volunteer work gains more and more supporters 

and it is always up-to-date. It has always been an essential part of the work in the medical sphere from the an-

cient times till the present moment. Its humane altruism is accepted by the young people who are students in our 

universities. Their desire to help and being part of a positive and helping group makes them extremely important 

source of in the nowadays unstable healthcare system. Their knowledge and their potential are equally used in 

their clinical practice and in their volunteer work. According to a research held in a connection to a dissertation 

work it became clear that the students in Bulgaria and Belgium are motivated to use their medical knowledge 

and experience in the sphere of the medical health care.  

Keywords:  Medical competence, clinical practice, volunteer work, students 

 

Доброволният труд обучава и мотивира 

младите хора, като им предлага възможности, 

които им помагат да дадат най-доброто от 

своите способности и да развиват своите 

умения в полза на себе си и на обществото. 

Въпреки, че много доброволци работят в 

множество области на взаимопомощ, най-

големият дял от тях се пада на доброволците 

свързани с промоция на здравето, лечение и 

здравни услуги.  

Като активни участници в доброволчески-

те кампании се реализират много млади хора, 

които са студенти. В сферата на здравните 

грижи и общественото здраве съществуват 

редици проблеми, които могат в голяма сте-

пен да бъдат решени с помощта на добровол-

ния студентски труд. Участниците в такива 

кампании са изключително мотивирани да 

помагат на другите и изпитват удовлетворе-

ние от работата си. Особено полезни и значи-

ми се чувстват студентите с медицински спе-

циалности, когато им се предостави възмож-

ност в доброволческа работа да приложат на 

практика медицинските си знания и умения. 

Тяхната готовност и съпричастност са важни 

условия за добрата им работа в такива дей-

ности. Студентите – доброволци приемат 

доброволната работа като добра инвестиция в 

индивидуален и социален план.   

Цел: Да се установи в каква степен сту-

дентите с медицинска специалност желаят да 

бъдат доброволци ползвайки медицинските 

си знания и умения придобити по време на 

клиничната им работа. 

Обект на изследване– практичната меди-

цинска работа на студентите 

Предмет на изследването - желанието и 

готовността на студентите в медицинските 

училища да приложат медицинските си зна-

ния и умения в доброволна работа 

Контингент на изследването – 452 сту-

дента(медицинска сестра, акушерка, клини-

чен лаборант, рехабилитатор, зъботехник) от 

България в градовете: София, Пловдив, Стара 

Загора и 103(медицинска сестра, акушерка) – 

от Белгия в град Намюр. 

Време  на провеждане – от началото на 

учебната 2008/2009 година и завърши през 

учебната 2011/2012 година   

Методи на научното изследване – анкети-

ране, наблюдение, документален, интервюи-

ране, математико-статистически. 

Спецификата на учебния процес в меди-

цинското училище поставя на преден план 

практическата подготовка на студентите. Съ-

отношението между теоретичната и клинич-

ната подготовка се определя от висшето учи-

лище, като учебните часове за клинична под-

готовка са не по-малко от 50 на сто от общия 

хорариум [1]. В свои публикации Кр. Митева 

говори за практическото обучение на студен-

тите с медицински специалност като „специ-

фична и уникална организационна форма на 

обучение… чиято основна цел е да съдейства 
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за качественото формиране на професионал-

ни знания, умения и навици…”[2]. Тези ка-

чества изграждани и надграждани в годините 

на следване се експлоатират от студентите в 

стремежа им за по-добро развитие. Те проя-

вяват интерес към доброволчеството и жела-

ние за доброволна работа в практики изиск-

ващи медицински знания и умения.  

Желанието за доброволчество сред сту-

дентите с медицински специалности се пов-

лиява от редица фактори, които по-подробно 

са описани в гореспоменатия дисертационен 

труд [3]. Ефектите на  факторите (които биха 

оказали влияние върху заинтересоваността и 

желанието на студентите да бъдат добровол-

ци) върху желанието за доброволчество бяха 

измерени посредством дисперсионен ана-

лиз.Откри се статистически значим ефект на 

фактора „страна на живеене” [t(553)= 6,719; 

p<0,001]. Желанието за доброволчество е 

статистически значимо по-високо при сту-

дентите от България. (виж таблица № 1) 

  

Таблица № 1    Ефект на фактора „страна на живеене” 

 

Средно 

България 

Средно Бел-

гия 

t p SD  България SD  Белгия F p 

2,212574 1,863269 6,719 0, 000 0,4677291 0,5118230 0, 782 0,377 

 

Разпределението на студентите според 

страната им на живеене и желанието им за 

полагане на доброволен труд е представено в 

крос-таблица № 2. 

 

Таблица № 2  Страна на живеене 

 

   Страна 

Желание за доброволчество - обобщена величина 

Липсва 

заинтересованост 

Слаба 

заинтересованост 

Умерена 

заинтересованост 

Силна 

заинтересованост 

Брой % Брой % Брой % Брой % 

 България 1 0,2 26 5,8 184 40,7 241 53,3 

Белгия 2 1,9 18 17,5 54 52,4 29 28,2 

Общо 3 0,5 44 7,9 238 42,9 270 48,6 

Най - драстичната разлика, която наблю-

даваме е в процентите на силно заинтересо-

ваните респонденти да бъдат доброволци,  

съответно в двете страни – в Белгия те са 

28,2% , а в България 53,3% , т.е. над 25% в 

полза на българските студенти! Изграждането 

на нещо ново, различно от традиционното, и 

прогресивно като доброволната студентска 

работа е мощен стимул за младите хора в 

България да бъдат доброволци. Тяхното мла-

дежко любопитство и желанието да бъдат 

полезни на себе си и обществото ги мотиви-

рат да участват в доброволни кампании. Из-

борът на медицинската им професия също 

оказва своето положително влияние върху 

силната им заинтересованост към добровол-

чество. По-ниският процент – 28,2 на силно 

заинтересованите студенти от Белгия да рабо-

тят като доброволци може да бъде обяснено 

като нещо вече съществуващо и имащо осно-

вите си в страната. Това твърдение се допълва 

и от 52,4% на умерено заинтересованите бел-

гийски студенти за доброволен труд. 

В полза на проучването се прецени, че  би 

представлявало интерес и би се получила 

статистически значима информация като се  

направи паралел между отговорите на сту-

дентите в България и тези в Белгия. За целта 

бе изготвен сравнителен анализ на отговорите 

на студентите от двете държави на някои от 

по-важните, по наша преценка, въпроси 

включени в първоначалната  анкета. В насто-

ящата публикация ще се  представят сравни-

телно отговорите само на един въпрос. 

Едно от питанията към студентите в ан-

кетната карта бе: В какъв вид услуги ще да-

рите  доброволно труда си използвайки меди-

цинските си познания? Като тук е необходи-

мо да се направи уточнението, че в Белгия не 

съществува такава институция като „зве-

но”Майка и бебе”. При тях този проблем е 

решен чрез съществуването на т.нар. приемно 

семейство. Услуга, която в последните годи-

ни се появи у нас, доби популярност и се 

разширява.  
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При обработването на резултатите се уста-

нови, че няма статистически значима разлика 

между дяловете на отговорилите „центрове за 

работа с възрастни” в двете страни (съответно 

9,7% в България и 11,7% в Белгия). Анкети-

раните студенти в Белгия са по-склонни да 

дарят труда си доброволно като лични асис-

тенти (29,1%) от тези в България (19,7%). 

Разликата в относителните дялове е статисти-

чески значима. Подобен извод може да се 

направи и за белгийските студенти избрали 

„приемна грижа”,  „приюти” и „работа в ху-

манитарни организации” като доброволци, 

които имат медицински познания. Респонден-

тите от България пък са по-склонни да дарят 

труда си в  „центрове за работа с деца – рис-

кови или с увреждания” (28,1%). Процентът 

на избралите същия отговор от Белгия е едва 

12,6. Установи се, че разликата в относител-

ните дялове и тук не се дължи на случайни 

фактори. Това е представено в таблица № 3. 

 

Таблица № 3  Доброволни услуги изискващи медицински  знания 

 

Въпрос 13 

Страна 

България Белгия 

Брой % Брой % 

 (A)  (B)  

1.  Личен асистент   Не 223 B 80,3 197 70,9 

   Да 55 19,7 81 A 29,1 

2. Домашен помощник    Не 259 93,4 264 95,1 

   Да 18 6,6 13 4,9 

3. Приемна грижа    Не 252 B 90,7 205 73,8 

   Да 26 9,3 73 A 26,2 

4. Приюти    Не 254 B 91,6 191 68,9 

   Да 23 8,4 86 A 31,1 

5. Звено „Майка и бебе”    Не 184 66,2 277 100,0 

   Да 94 33,8 0 0 

6. Центрове за работа с 

деца – рискови или с увре-

ждания 

   Не 200 71,9 242 A 87,4 

   Да 78 B 28,1 35 12,6 

7. Центрове за работа с 

възрастни 

   Не 250 90,3 245 88,3 

   Да 27 9,7 32 11,7 

8. Работа в хуманитарни 

организации 

   Не 198 B 71,5 113 40,8 

  Да 79 28,5 164 A 59,2 

 

Разликата в относителните дялове е ста-

тистически значима в превес на студентите от 

Белгия(26,2%), които са избрали приоритетно 

отговорът „приемна грижа” като поле за изя-

ва, където биха станали доброволци именно 

поради уточнението направено в началото. 

Работата в хуманитарни организации бел-

гийските студенти я приемат като приемлива 

за доброволчество, но за българските студен-

ти това е нова дейност и все още нямат нагла-

сата за работа в такива формирова-

ния.Съществуването на приюти у нас е нещо 

непознато като масова практика и това непоз-

наване на структурата и работата на тези ор-

ганизации не привлича българските студенти 

да посочат този отговор като приемлив за тях, 

за да работят като доброволци ползвайки ме-

дицинските си познания. Докато за студенти-

те от Белгия това е предпочитан отговор  да-

ден от 31,1% срещу 8,4% посочен отговор от 

българските студенти. 

В обобщение може да се каже, че в Бълга-

рия студентите с медицински специалности  

имат категоричното желание да бъдат добро-

волци; биха се включили като доброволци в 

дейности свързани с предоставяне на меди-

цински услуги, за които са натрупали знания 

и опит в студентската си клинична практика; 

готови са да дарят труда си в центрове за ра-

бота с деца, които са в риск или имат увреж-

дания. В Белгия  доброволната работа като 

лични асистенти, в приюти, в приемна грижа 

и в хуманитарни организации би удовлетво-

рила студентите като доброволци. Причините 

за това могат да бъдат търсени в много посо-
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ки: традиции, правен регламент, религиоз-

ност, добра клинична подготовка  

Потенциалът на доброволният труд у нас 

все още не е напълно реализиран. Той е прак-

тично знание и е неформално образование, 

което студентите оценяват и са готови да из-

ползват в своето развитие. Двустранно влия-

ещите си компоненти на клиничната и добро-

волната работа са в непрекъсната симбиоза 

или още по-точно в отношение на мутуали-

зъм (и двата симбионта извличат полза от 

взаимоотношенията си). 
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CONVENTIONAL AND HERBAL DRUGS FOR ASTHMA TREATMENT 

 

Tanya Topalova, Iliya Zhelev, Svetlana Georgieva 

 

ABSTRACT: Asthma is one of the most common chronic diseases in modern society and there is increasing 

evidence to suggest that its incidence and severity are growing. That is the reason why many patients with 

chronic allergic conditions seek complementary and alternative medicine with medicinal plants. Natural reme-

dies have been developed to provide gentle, safe and effective relief from respiratory symptoms such as shortness 

of breath, tight chest and wheezing or persistent cough induced by an allergic reaction or the common cold. It is 

important to select natural remedies for asthma that treat all the symptoms and provide ongoing support and 

relief. The combinations of individual herbs in natural remedies for asthma are often selected for their comple-

mentary and additive effect. 

In the present article an attempt has been made to review antiasthmatic medicinal plants, to show which are 

their active constituents as well as to predict the possible mechanism of their action and to propose a combined 

therapy with conventional drugs and herbal drugs.  

Keywords: asthma, herbal drugs, natural remedies 

 

Introduction 
 

Asthma is a chronic disease of the respiratory 

system in whichthe airway occasionally con-

stricts, becomes inflamed, and is lined with ex-

cessive amounts of mucus, often in response to 

one or more triggers. Due to rapid industrializa-

tion and urbanization, asthma prevalence is pre-

dicted to increase more rapidly in the coming 

years.. Asthma is currently the most common 

chronic illness in children. At least 1 in 5 chil-

dren between the ages of 7 and 13 have been 

diagnosed as having asthma. There are significant 

concerns regarding the potential side effects from 

the chronic use of conventional drugs,especially 

in children.Moreoverthe relief offered by them is 

mainly symptomatic and short lived [1]. Con-

ducting health education in a child with asthma 

increases their health culture. This process in-

volves learning about  personal hygiene of the 

body, for the benefit of adequate physical regime, 

for damages from the use of cigarettes, alcohol 

and drugs, the principles of healthy eating [2]. 

 

Pathophysiology of Asthma 

 

1. Airway obstruction-Airway narrowing 

gives rise to asthma symptoms. When the air-

ways are exposed to substances that trigger a 

reaction, immunoglobulin E (IgE) antibodies 

produced by B-cells help facilitate the release of 

inflammatory mediators including histamine and 

leukotrienes from mast cells. These mediators 

cause the airway smooth muscles to contract or 

spasm,triggering bronchoconstriction.Sensory 

nerves in the muscles become more sensitized, 

contributing to more bronchospasms. 

2. Airway inflammation - cells and tissues 

within the airway are prone to inflammatory reac-

tions against normally harmless substances. This 

inflammation can cause swelling, mucous pro-

duction and lead to airway narrowing. 

3. Airway remodeling-Structural changes in 

bronchial tubes can occur with chronic and un-

controlled asthma attacks. For instance, epithelial 

cells (the layer of cells that line the airways and 

function as a barrier) can shed, allowing irritants 

or allergens to further penetrate into the inner 

muscle cells [3]. 

 

Common inducers include a variety of aller-

gens: 

 pollen 

 molds 

 house dust mites  

 animal secretions (cats ) 
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 viral respiratory infections like influenza 

and pneumonia (a flu vaccine may be 

recommended for asthma sufferers) 

 Food and food additives 

 Smoke  

 Air pollution 

 Exercise 

 Drugs 

 Weather  

Asthma Attacks 

 

Some symptoms of asthma, especially during 

an asthma attack, include: 

 Shortness of breath or difficulty when 

breathing  

 A feeling of tightness or pain in the chest  

 Wheezing especially while breathing out  

 Coughing at night or after an attack, pro-

ducing thick mucus  

 Inability to speak  

 Exhaustion 

Asthmatics usually experience these symp-

toms most frequently during the night and the 

early morning. From years the patients with 

asthma use conventional drugs to reduce the fre-

quency and severity of the asthmatic attacks [3]. 

 

Treatment 

 

The following category of drugs can be used 

alone or in combination for the treatment of 

asthma 10.  

1. Bronchodilators:  
 Beta 2 Adrenergic agonists  

 Muscarnic antagonists  

 Methyl xanthines  

2. Anti inflammatory agents:  
 Glucocorticoids  

 Mast cell degranulation blockers (Mast 

cell stabilizers)  

3. Newer drugs:  
 Leukotriene antagonists  

 Anti Ig E antibodies  

 Allergy vaccination   

Despite the large numbers of drugs available 

for the treatment of asthma, the relief offered by 

them is mainly symptomatic and short-termed. In 

addition the side effects of these drugs are also 

quite disturbing and adverse. 

Adverse effects of current treatments used 

in asthma: 

 Isoprenaline- Causes tachycardia. 

 Salbutamol-Muscle tremors (dose relat-

ed), palpitation, restlessness, nervousness, throat 

irritation and ankle edema. 

 Theophylline-Convulsions, shock, ar-

rhythmias, increased muscle tone, tachapnoea, 

(dose dependent) flushing, hypotension, restless-

ness, tremors, vomiting, palpitation, diuresis, 

dyspepsia, insomnia etc. 

 Anticholinergics-Dry mouth, difficulty in 

swallowing and talking, scarlet rash, photopho-

bia, blurring of near (Atropine and its congeners) 

vision, palpitation, ataxia, delirium, hallucina-

tions, hypotension, weak and rapid pulse, cardio-

vascular collapse with respiratory depression, 

convulsions and coma (in severe poisoning). 

 Ketotifen- Sedation, dizziness, dry 

mouth, nausea and weight gain. 

 Corticosteroids-Cushing's habitus, fragile 

skin, purple striae, hyperglycemia, muscular 

weakness, susceptibility to infection, delayed 

healing of wounds and surgical incisions, peptic 

ulceration, osteoporosis, glaucoma, growth retar-

dation, psychiatric disturbances, suppression of 

hypothalamo-pituitary-adrenal (HPA) axis etc. 

 

The Necessity of Combined Therapy 

 

As a consequence, the search for effective 

low-risk, non-drug strategies that provide a valu-

able adjunctive or alternative treatment in asthma 

is clinically attractive. There is growing interest 

in complementary and alternative medicine, and 

its use in the management and treatment of asth-

ma .Recently there has been a shift in universal 

trend from synthetic to herbal medicine. A large 

number of medicinal plants have been used tradi-

tionally for the treatment of asthma and have 

been scientifically proven to have antiasthmatic 

properties. Present review describes some plants 

that have been pharmacologically evaluated for 

those parameters involved in asthma. 

Today's oral asthma medications inhibit 

lipoxygenase, meaning they interfere with the 

action of leukotrienes (LTs). [4] Leukotrienes 

play a role in asthmatic bronchial inflammation. 

Some LTs are also strong stimulators of bron-

chial constriction, and mucus production- they 

are 1,000 times more potent than histamine. This 

means just a small amount of LTs can narrow the 

breathing passages and precipitate an asthma 

attack. [4] Many medicinal plants contain phyto-

chemicals that inhibit lipoxygenase without the 

dangerous side effects of pharmaceutical pre-

scriptions. Designed for emergency use only, the 
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conventional drugs do nothing to reduce underly-

ing inflammation. 

Curcumin: 

Curcumin is a member of the ginger family 

and has been used as a coloring agent, spice and 

medicine for thousands of years. The active con-

stituents are the diarylhepanoids, including cur-

cumin (flavonoid), which are found in the vividly 

yellow rhizome. Other curcuminoids found in 

turmeric -demethoxycurcumin and bisdemethox-

ycurcumin. Curcumin exerts anti- inflammatory  

activity in both acute and chronic conditions. In 

vitro, curcuminmodulatesthe inflammatory re-

sponse by down-regulating the activity 

of cyclooxygenase-2, lipoxygenase, and induci-

ble nitric oxide synthesis enzymes; Multiple stud-

ies have shown turmeric intake to be associated 

with decreased risk of asthma.  

 
Curcumin 

1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (1E,6E)-1,6-Heptadiene-3,5-dione 

 

In some models studied, curcumin showed a 

similar efficacy to cortisone and phenylbutazone. 

Water- and fat-soluble extracts of turmeric and its 

curcumin component exhibit strong antioxidant 

activity, comparable to vitamins C. In an uncon-

trolled trial in India, 60% of asthma patients giv-

en 6-12grams of turmeric powder that had been 

fried showed a relief in their symptoms. Curcu-

min can be used as tea or tincture  

Glycyrrhiza glabra:  

Glycyrrhiz aglabra, is also known as licorice 

and sweet wood. It contains the glycoside, 

glycyrrhizin, (mixture of potassium-calcium-

magnesium salts of glycyrrhizic acid) which has 

a similar structure and activity as the adrenal 

steroids. One research shows that on being   bro-

ken down in the gut, glycyrrhizin exerts an anti-

inflammatory action similar to hydrocorticosone 

and other corticosteroid hormones. This is due, in 

part, to inhibition of phospolipase A2 activity, an 

enzyme critical to numerous inflammatory pro-

cesses [5]. It stimulates the production of hor-

mones by adrenal glands and reduces the metabo-

lism of steroids by the liver and kidneys.  

Glycyrrhizin, has been reported to exhibit pro-

tective effect on respiratory system. 

 

 
Glycyrrhizin 

20beta-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3beta-yl-2-O-beta-D-glucopyranuronosyl-alpha-D-

glucopyranosiduronic acid 

It is revealed that glycyrrhizin significantly 

inhibites salbutamol-induced surface β₂ internali-

zation. The inhibition of receptor internalization 

by glycyrrhizin further lead to stabilization of the 

β₂receptors and protein expression.Taken togeth-

er, the results suggest that glycyrrhizin exhibits 

protective effects against β₂agonist-induced re-

ceptor internalization and cell apoptosis so that it 

can be relevantly combined with β₂receptor ago-

nists to improve the efficacy of bronchodilators 

in patients with asthma. The similarity in the 

structure of glycyrrhizic acid to the structure of 

hormones, secreted by the adrenal cortex, ac-

counts for the mineral-corticoid and gluco-

corticoid activity of glycyrrhizic acid [6]. It is 

proved that in vitro research glycyrrhizic acid 

inhibits cycloxygenase activity and prostaglandin 

formulation. The deglycyrrhizinated form is most 



110 

 

often used to avoid the hypertensive side effects 

of the glycyrrhizic acid.  

Ginkgo biloba:  

Ginkgo biloba’s active constituents are called 

ginkgolides.Ginkgolides, including ginkgolide A, 

B, C, J, K, L, and M, were found to be specific 

and selective antagonists of platelet activating 

factor (PAF). Ginkgolide B is the most potent 

one. A number of studies show that ginkgolide B 

possesses many beneficial effects such as anti-

inflammatory, anti-allergic, antioxidant, and neu-

roprotective effects, so it presents significant 

therapeutic action on asthma [7]. 

 
Ginkgolide B 

5H-Dicyclopenta(b,c)furan-3,5a(6H)-diacetic acid, 6-tert-butyl-3a-carboxyhexahydro-

alpha5a,1,2,3,5,8-hexahydroxy-alpha3-methyl-, tri-gamma-lactone 

 

Ginkgo helps building a healthy circulation by 

inhibiting the effects of a blood clotting sub-

stance called platelet activating factor (PAF). The 

body needs PAF for a number of functions, but in 

excess PAF can encourage allergies, asthma, 

inflammatory conditions, and cardiovascular 

diseases such as stroke. One study showed that a 

600 mg standardised dose of ginkgo reduced 

airway hypersensitivity in patients with asthma 

[7]. 

Tussilago farfara:  

The name ‘tussilago’ means ‘cough suppres-

sant’ and the plant has been traditionally used to 

treat cough, asthma and other lung ailments.The 

active constituents of Tussilago include tannins, 

bitter glycosides and mucilage which contribute 

to its use as an anti-tussive and anti-inflammatory 

agent. It is considered hugely beneficial in the 

prevention and treatment of cough. Tussi-

lago prevents the production of an inflammatory 

protein known to trigger asthma attacks by nar-

rowing the air passage [7]. 

 Relive throat infections: contains expecto-

rant and emollient properties that reduce throat 

irritation. 

 Improve respiratory health: helps in clearing 

the bronchial passage and relieves congestion. 

This herb is effectively used in the treatment of 

bronchitis, laryngitis, cough and pneumo-

nia. Tussilago improves the tone and health of 

the lungs. It helps to loosen secretions and 

soothes the inflamed tissues of the lung.  

Allium cepa: 

WHO recommends the use of fresh onion ex-

tracts for treating coughs, colds, asthma, bronchi-

tis. It liquefies phlegm and prevents its further 

formation. The onions anti-inflammatory effects 

are mainly due to their quercetin, vitamin C and 

isothiocyanates [8].  

 
Quercetin 

3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone 

 

Quercetin is aneffective bronchodilatator and 

has demonstrated significant anti-inflammatory 

activity because of direct inhibition of several 

initial processes of inflammation–enzymes COX 

and LOX. Studies have shown that quercetin 

inhibits mast cell degranulationandsubsequent 

release of histamine. In test tubes, quercetin pre-

vents immune cells from releasing histamines. 

On that basis, researchers think that quercetin 

may help reduce symptoms of allergies. 

http://www.innovateus.net/health/how-many-proteins-exist-human-body
http://www.innovateus.net/health/what-are-health-benefits-barley
http://www.innovateus.net/health/what-are-health-benefits-barley
http://www.innovateus.net/innopedia/what-decortication-lungs
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Ephedra gerardiana:  

The anti-asthmatic activity of Ephedragerard-

iana can be attributed to its bronchodilating and 

anti-inflammatory property. 

Ephedra contains: ephedrine, pseudoephedrine 

(PE), N-methylephedrine (NME), N-

methylpseudoephedrine (MPE), norephedrine 

(NE), and norpseudoephedrine (NPE) alkaloids, 

flavonoids, proanthocyanidins, tannins, and vola-

tile oils. 

 
Ephedrine 

alpha-((1S)-1-(methylamino)ethyl)- (alphaR)-Benzenemethanol 

 

Both ephedrine and pseudoephedrine  act as 

bronchodilatators, with pseudoephedrine having 

considerably less effect. Ephedrine is an indirect 

stimulator of  adrenergic receptors – mainly beta 

2 in trachea smooth muscle cells and in this way 

it can be used in combined therapy if asthma. The 

effects of ephedra are modified by the method of 

preparation; grinding the herb is the most com-

mon method, however boiling the herb for 2 

hours produces the greatest level of ephedrine 

alkaloids [7]. 

Inula helenium: 

Elecampane was used traditionally as a specif-

ic remedy for chronic bronchitis and bronchial 

asthma as the root contains helenalin, helenin, 

and the most effective ingredient inulin, a phyto-

chemical that coats and soothes bronchial pas-

sages and is an expectorant which helps to reduce 

chronic bronchitis secretions and cleanse lungs of 

congestion [7]. 

Angelica archangelica: 

An extract of Angelica archangelica is proved 

to inhibit the oxidative stress caused by hydrogen 

peroxide and CD4 positive T-cells, well-known 

cells important for causing asthma, and secure 

excellent asthma inhibitory effect by inhibiting 

the secretion of interleukins, thereby being use-

fully used as medicines effective for treating the 

asthma caused by the activation of auto-immune 

cells [9]. 

Achillea millefolium:  

The main components of the plant are: Flavo-

noids, phenolic acids, alkaloids, terpens (cineol, 

borneol, pinens, camphor, azulen), tannins, cis-

carveol, achillin, and leucosis.The stimulatory 

effect of the plant extract on β-adrenoceptor of 

tracheal muscle was examined in order to inves-

tigate one possible mechanism for its observed 

relaxant effect. [7]. 

 

Benefits of Combined Therapy of Asthma 

 

 Reduce or eliminate episodes of persistent 

coughing, difficulty breathing, or wheezing (es-

pecially in the morning), tightness in the chest, 

recurrent ear, nose and or throat infections (i.e. 

additional symptoms associated with the asthmat-

ic condition). 

 Reduce use or reliance on antihistamines, 

decongestants, nasal sprays, inhaled steroids, 

inhaled bronchodilators, antibiotics, cough, cold 

and flu remedies,their daily dose therefore their 

side effects. 

 As a consequence the combined therapy 

ensures a better prognosis for patients with asth-

ma. 

 

Conclusion 

 

Many synthetic drugs are used to treat asthma, 

but they are not completely harmless for long 

term use. That demands the usage of natural rem-

edies in the treatment of asthma. From thousands 

of years people worldwide use herbal drugs to 

cope with the disease. Many medicinal drugs 

have anti-inflammatory, anti-allergic bronchodi-

latatory effects that make them appropriate for 

involvement in the combined therapy of asthma. 
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ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА НАГЛАСИТЕ ИМ  

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЕДИЦИНСКА СПЕЦИАЛНОСТ 

 

Христина Милчева 

 

SURVEY OF STUDENTS OPPINION ABOUT THEIR ATITUDE  

FOR APPLYING TO MEDICAL SPECIALTY 

 

Hristina Milcheva 

 
ABSTRACT: The choice of profession is an important moment in the live of young people. It determines 

their future realization in life, proving themselves in the profession, self promotion and development of their 

professional career. Specifically for the medical profession it is important for those who choose to clearly un-

derstand the responsibility that this profession requires as well as the inner calling and suitability of the person 

for practicing it. In recent years there has been a serious shortage of medical specialists in the country. The 

reasons for this disturbing trend are of a different nature. 

The purpose of this study is to establish the preconceptions of students for applying to medical specialty. 

Material and Methods: A direct anonymous group survey has been carried out among students from eleven 

secondary schools in two regions - Stara Zagora and Sliven during the student admission campaign of Tr.U - 

Medical College. Respondents were 115 people at random, at middle-age of 18 years, divided by gender - 75 

girls and 40 boys. The data were statistically processed and presented graphically. 

Results and discussion: Most young people are intending to apply to university to continue their education. 

Half of the respondents show interest in medical professions, though for some of them, it is not complete. 

In conclusion it can be said that the majority of young people realize the importance of choosing a profession 

and the opportunities they get by making this choice, so they are sure that they will continue studding to acquire 

a higher education degree and master the professional competencies. 

Keywords:  attitudes, interests, education, realization, profession 

 

Въведение 

 

Професионалното ориентиране или избо-

рът на професия е важен момент в живота на 

младите хора. От него зависи бъдещата им 

реализация в живота, себе доказването в про-

фесията, себе утвърждаването и развитието 

на професионалната им кариера. Много авто-

ри в своите изследвания анализират важни 

проблеми като избор на професия, мотивация, 

нагласи, реализация, утвърждаване на млади-

те хора като професионалисти. Проучвания в 

образователната система Internationalen 

Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) , доказ-

ват че при избора на професия, играят роля 

фактори като индивидуален вкус, личностни 

качества и търсене на пазара, но определящ е 

социалният статус, като в зависимост от него 

останалите фактори се подреждат по-

различен начин. [1]. 
Конкретно за медицинската професия е 

важно тези, които я избират ясно да осъзнаят 

степента на отговорност, която тя изисква, 

както и вътрешното призвание и пригодност 

на личността за упражняването ѝ. В тази 

връзка редица изследвания на наши автори 

(Ц. Воденичаров, К. Костов. П. Маринова, М. 

Александрова, А. Андонова и др.) са посвете-

ни на избора, мотивацията и реализацията по 

медицинска професия в сферата на здравео-

пазването и здравните грижи. 

К. Костов, 1997 г. изследва подходите към 

професионалната ориентация за медицински-

те колежи [2]. 
Според А. Андонова, „Професионалното 

ориентиране включва в себе си дейности за 

професионално информиране и професионал-

но консултиране на личността при взимане на 

решение за избор и реализация на определена 

професия и свързаната с нея професионална 

квалификация. За избралите професия в об-

ластта на медицината е важно да притежават 

редица качества: комуникативност, милосър-

дие, емпатия, наблюдателност, емоционална 

http://www.konzertfilmer.de/alice/Alice-career_choice-bg.html
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и физическа устойчивост, воля, любознател-

ност др.” [3]. 
През последните години се наблюдава се-

риозен дефицит на медицински специалисти 

у нас. Причините за тази тревожна тенденция 

са от различен характер. На фона на проти-

чащите социално-икономическите процеси, 

непрекъснати реформи в здравеопазването, 

изтичането на специалисти зад граница, неа-

декватното заплащане на труда на лекарите и 

здравните професионалисти, демографската 

криза и др. все повече млади хора са поставе-

ни пред трудния избор на подходящата и 

престижна при посочените условия професия. 

От друга страна конкурентната среда поставя 

Университетите в условия, които изискват 

прилагане на гъвкави политики за привличане 

на кандидат студенти по всички специалнос-

ти.Не малко ученици предпочитат да про-

дължат образованието си в чужбина, което 

ограничава броят на кандидатстващите в раз-

личните висши училища. Проучвания сред 

българското население на възраст между 15 и 

55 години за нагласите им за емиграция в 

страните на Европейския съюз показват, че 

около 13% от изследваните лица емигрират с 

цел да продължат образованието си, а 24% с 

цел да намерят работа, включително и по 

специалността [4]. 
Както посочва А. Андонова „… възмож-

ността за мобилност на здравните специалис-

ти в рамките на Европейската общност води 

до повишаване на мотивацията им за обуче-

ние в основните специалности по здравни 

грижи, придобиване на допълнителна квали-

фикация, и обучение в по-горни образовател-

ни степени. По този начин се стимулира над-

граждащо обучение за придобиване на по-

висока квалификация, специализации, пови-

шаване на компетентността им, възможност 

за по-добра реализация, морална удовлетво-

реност и заплащане.” [5]. 
Ето защо е много важно да се проучат 

предварителните нагласи и намерения на 

учениците от средното училище за кандидат-

стване по медицинска специалност. Целта на 

настоящото проучване е да се установят 

предварителните нагласи на учениците за 

кандидатстване по медицинска специалност. 

 

Материал и методи 

 

Проведена е пряка анонимна групова ан-

кета сред ученици от единадесет средни учи-

лища на територията на две области Стара 

Загора и Сливен в рамките на кандидат сту-

дентската кампания на Тр.У – Медицински 

колеж. Анкетирани са 115 лица на случаен 

принцип, на средна възраст 18 години, разп-

ределени по пол – 75 момичета и 40 момчета. 

Данните са обработени статистически и са 

представени графично. 

 

Резултати и обсъждане 

 

По отношение на намерението на учени-

ците да кандидатстват във висше училище 

около 84% са заявили категорично, че ще 

кандидатстват, а около 10 % са заявили, че ще 

кандидатстват на по-късен етап.  Само малка 

част (6%) от изследваните дават отрицателен 

отговор (фиг.1) 
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Фиг.1 Намерение на анкетираните да продължат обучението си във ВУ 

 

Това показва, че в условията на пазарна 

икономика и конкурентна среда младите хора 

все по-често осъзнават необходимостта от по-

висока образованост и компетентност, които 
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може да им предложи висшето училище, за да 

бъдат търсени и предпочитани на пазара на 

труда. 

На въпроса „Проявявате ли интерес към 

медицинските специалности?”  положителен 

отговор дават повече от половината от изс-

ледваните 50,8%, като  (30%) от тях са кате-

горични, останалите (20, 8%) са посочили 

отговор „донякъде”. Другата половина (49, 

2%) от изследваните не проявяват интерес 

към медицинските професии (фиг. 2). 

 

20.8%

30%

49.2%

силен интерес донякъде липсва интерес

 
Фиг.2 Проявяви на интерес към медицинските специалности 

 

Тези данни показват, че медицинските 

професии са предпочитани и търсени, поради 

възможностите за бърза реализация в страна-

та и чужбина. 

На проявилите пълен или частичен инте-

рес към медицинските професии, се зададе 

по-конкретен въпрос, а именно да посочат 

към коя точно професия. Най-голям интерес 

изследваните проявяват към специалността 

„рехабилитатор” (22%), следва медицина 

(14%); медицинска сестра (7%); акушер-

ка(6%); медицински лаборант (4,4%); гериат-

ричен специалист (около 3%) и друга меди-

цинска специалност (5%). Отговорите са по-

вече от 100% , тъй като някои от изследвани-

те са посочили повече от една възмож-

ност(фиг.3).
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рехабилитат

ор-22%

медицина- 

14%
мед. сестра- 

7%

друга мед. 

специалност-

5%

 
Фиг.3 Интерес към конкретна медицинска професия 

 

По-силният интересът към специалности 

„рехабилитатор”, „медицина” се обяснява и с 

търсенето на тези професии и възможностите 

за по-бърза реализация. По-слабият интерес 

към други медицински лаборант, гериатричен 

специалист, се обяснява с това, че те са по-

малко познати, особено последната, която се 

разкрива за първи път в Медицинския колеж 

на Тр.У. 

От извършеното проучване могат да се 

направят следните изводи: 

1. Повечето млади хора са с намерение да 

кандидатстват във висше училище, за да про-

дължат образованието си. 
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2. Половината от изследваните, проявяват 

интерес към медицинските професии, макар и 

при някои от тях, той да не е пълен. 

3. Най-голям е интересът към специал-

ността „рехабилитатор” и „медицина”. 

В заключение може да се посочи, че пред-

вид социално-икономическите условия у нас, 

младежката безработица, демографските фак-

тори, процесите на реформиране и миграци-

онните процеси, добра алтернатива за разви-

тие и реализация на младите хора е получава-

нето на висше образование и овладяване на 

професия, търсена на пазара на труда. По-

голямата част от младите хора осъзнават 

важността на избора на професия и възмож-

ностите, които им дава този избор, затова са 

категорични, че ще продължат да се обучават 

за придобиване на по-висока образователна 

степен и овладяване на необходимите за да-

дена професия компетенции. 
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