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КОНСПЕКТ 

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

по 

ФИЛОСОФИЯ НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ. ТЕОРЕТИЧНИ И 

ПРАКТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ОБЩИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ СЕСТРИНСКИ 

ГРИЖИ 

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“, ОКС „БАКАЛАВЪР“  

 

ТЕОРИЯ 

1. Философия и социална значимост на сестринската професия. Мисия и функции 

на съвременната медицинска сестра. 

2. История на сестринството. Възникване и развитие в България. 

3. Модели на сестрински грижи.  

4. Фундаменталните човешки нужди и тяхната връзка с основните сестрински 

грижи.  

5. Теория на Вирджиния Хендерсон за оказване на грижи. 

6. Анализ, организация и оценка на сестринските грижи. 

7. Сестрински процес – общи положения. Етапи на сестринските грижи.  

8. Клинично наблюдение. 

9. Комуникативни умения. Комуникации в дейността на медицинската сестра. 

Взаимоотношения на медицинската сестра с пациентите и близките им. 

10. Модели, свързани с понятията “здраве – болест”. Поведение на медицинската 

сестра. 

11. Системи на организация на работата на медицинската сестра в лечебно-

профилактичните заведения. 

12. Структура на здравеопазната система в България – Здравна служба.  

13. Същност и значение на хигиенните сестрински грижи. 

14. Участие на медицинската сестра в осъществяване на лечебно – охранителния 

режим при възрастни и деца. Видове режим на болните. 

15.  Асептика и антисептика. Същност. Стерилизация – видове, качество и контрол. 

Дезинфекция – видове, методи и контрол. 

16.  Вътреболнични инфекции. Класификация. Специфични задължения на 

медицинската сестра при борба с вътреболничните инфекции. 

17.  Задължения на медицинската сестра при приемане и предаване на дежурството. 

Запознаване с рапорта. 

 

 

 

 

 

 



18. Медицинска документация и отговорност на медицинската сестра. 

19.  Задължения на медицинската сестра при приемане, настаняване, превеждане и 

изписване на възрастен и дете в стационар. 

20. Антропометрични измервания. 

21. Визитация – видове. Организация, подготовка и провеждане на визитация. 

22. Запознаване с болнично легло. Видове легла. 

23.  Подготовка на отдиха и съня при възрастни и деца. Видове положения на болен 

в леглото. Грижи за комфорта на болни деца и възрастни. 

24. Наблюдение на външния вид и общото състояние при възрастни и деца. 

25.  Хранене – рационално и лечебно. Принципи. Видове диети. Организация на 

лечебното хранене. 

26.  Хранене на кърмаче – естествено, изкуствено и смесено. Предимства на 

майчината кърма. Правила при кърмене. 

27.  Температура – физиология и патологични отклонения. Сестрински грижи при 

треска. 

28. Пулс – физиология, качества и отклонения. 

29. Дишане – физиология и патологични отклонения. Кислородотерапия. 

30. Кръвно налягане – физиология и патологични отклонения. 

31. Урина – физиология и патологични отклонения. 

32. Дефекация. Отклонения. Наблюдение на дефекацията при възрастен и деца. 

33. Лекарства. Лекарствени форми. Начини и правила за приложението им. 

34. Лекарства. Видове дози. Усложнения при приложение на лекарствените средства. 

35.  Задължения и отговорности на медицинската сестра при изписване, получаване, 

разпределение и съхранение на лекарствата. Спешен лекарствен шкаф. Отчет на 

лекарствените средства. 

36.  Физиолечение – същност. Видове физиолечебни процедури при възрастни и 

деца. 

37. Приложение на клизми. Видове клизми. Задължения на медицинската сестра. 

38.  Инжекционно приложение на лекарства. Предимства и недостатъци. Общи 

правила за инжектиране. 

39. Кожно – диагностични проби. 

40.  Правила и техника на подкожна инжекция. Видове инсулини – приложение. 

Дозиране и на инсулин. 

41. Правила и техника на въвкожна инжекция. Кожно-диагностични проби. 

42. Приложение на серуми и ваксини. Имунизационен календар в Р.България. 

43. Правила и техника на мускулна инжекция. Инциденти. 

44. Правила и техника на венозна инжекция. Инциденти. 

45.  Инжекционно приложение на антибиотици. Профилактика и борба със 

страничните явления при прилагането им. 

46.  Вливания – същност, показания и противопоказания. Видове инфузионни 

разтвори. 

47. Кръвни групи. 

48. Трансфузия на кръв и кръвни продукти. Правила и техника при хемотрансфузия. 

49. Оценка на състоянието на болния. Сестринска диагноза – същност. 

 

 

 

 



50. Здравно възпитание – роля на медицинската сестра. Психотерапевтични техники. 

51. Формиране на сексуална култура. Семейно планиране. 

52. Превенция на наркомании и зависимости от алкохол и тютюнопушене. 

53. Профилактични прегледи на активното население. 

54.  Участие на медицинска сестра в профилактиката на социално значимите 

заболявания. Стрес – профилактика. 

55. Укрепване на семейното здраве. Задачи на медицинската сестра. 

56. Същност на понятието съзнание. 

57.  Подготовка за изследване на неврологично болен - очни дъна, ЕЕГ, рентгеново 

изследване. 

58. Сестрински грижи при болни с менингит и енцефалит. 

59. Сестрински грижи при болни мозъчен инсулт хеморагичен и исхемичен. 

60. Сестрински грижи за болни с тумори на главата и гръбначния мозък. 

61. Епилепсия- грижи и поведение на медицинската сестра. 

62. Сестрински грижи за болни с травми на нервната система. 

63. Сестрински грижи при възрастни и деца с онкологични заболявания. 

64.  Основни принципи на лечение на онкологичните заболявания- химиотерапия, 

лъчетерапия. Борба с болката. 

65.  Деонтологични проблеми в онкологията. Роля и място на медицинската сестра в 

онкологията. 

66.  Обща концепция за палиативните грижи. Основни грижи и задачи на 

палиативните грижи. 

67. Хоспис. Хосписни грижи – същност и задачи. 

68. Хранене на терминално болни. Малнутриция. 

69. Здраве и болест. Норма и абнорменост. Етиология на психическите заболявания. 

70. Психични проблеми в детската възраст. Роля и място на медицинската сестра. 

71. Психични проблеми в старческата възраст. 

72.  Терапия на психичните заболявания. Участие на медицинската сестра в 

лечението и грижите в домашна обстановка. 

73. Организация на медицинското обслужване на децата. 

74. Детска консултация, хоспитализъм. 

75. Сестрински грижи при деца със заболявания на дихателната система. 

76. Сестрински грижи при деца със заболявания на храносмилателната система. 

77.  Сестрински грижи при деца със заболявания на ендокринната система и обмяната 

на веществата. 

78. Сестрински грижи при деца със заболявания на съединителната тъкан. 

79. Сестрински грижи при деца със заболявания на пикочо-отделителната система. 

80.  Сестрински грижи при деца със заболявания на кръв, кръвотворни органи и 

лимфна система. 

81. Сестрински грижи при деца със заболявания на нервната система. 

82. Сестрински грижи при деца със заболявания на сърдечно-съдовата система. 

83. Сестрински грижи при деца с наследствени заболявания. 

84. Медико-генетична консултация. 

85. Имунитет, имунодефицитни състояния и имунопрофилактика. 

 

 

 



86. Спешни състояния в детската възраст. 

87. Обучение на бъдещата майка – дородов патронаж. 

88.  Грижи за гърдите на бременната и родилката. Подготовка и провеждане на 

кърмене. Профилактика при мастит. 

89. Грижи за новородено с повишен риск недоносено, родови травми. 

90. Имунопрофилактика и скрининг в отделение за новородени – документация. 

91. Грижи за новородено с иктер. Поведение на медицинската сестра. 

92.  Грижи за новороденото – в родилна зала, неонатологично отделение и в дома на   

новороденото. 

93.  Лечение и профилактика при инфекциозните заболявания. 

94. Сестрински грижи при болни с чревни инфекции. 

95. Сестрински грижи при болни с капкови инфекции. 

96. Сестрински грижи при болни с вирусен хепатит. 

97. Поведение и грижи на медицинската сестра при болни със СПИН /HIV/. 

98. Основни понятия – инвалид, инвалидност. Видове увреждания. 

99. Общуване с лица с увреждания. 

100. Сестрински грижи при спешни случаи на лица с увреждания. 

101. Сестрински грижи при затруднения свързани с жизнените функции на лица с 

увреждания. 

102. Видове заведения за услуги за лица с увреждания. 

103. Нормативна уредба за лица с увреждания. 

104. Помощни технически средства за хора с увреждания. 

105. Сестрински грижи при болни с хирургични заболявания и операции на окото. 

106. Спешни състояния в   очната практика – алгоритъм на поведение на 

медицинската сестра. 

107. Алгоритъм на поведение на медицинската сестра при кръвотечение от носа. 

Участие при извършване на предна и задна тампонада. 

 

 

ПРАКТИКА 

 

1. Приготвяне на дезинфекционни разтвори. 

2. Антропометрични измервания. 

3. Системи за транспорт на болен. 

4. Mедицинска документация. Отговорност на медицинската сестра. 

5. Подреждане на открито, закрито и кърмаческо легло. 

6. Подреждане на легло с тежко болен. Хирургическо легло. 

7. Хигиенни грижи при тежко болен. Сутрешен и вечерен тоалет. 

8. Хигиенен тоалет на тежко болен. Частична баня. 

9. Смяна на бельо на тежко болен. 

10. Тоалет против декубитус. 

11. Тоалет на гениталиите. 

12. Визитация – организация, подготовка и провеждане. 

13. Хигиенни грижи в кърмаческа възраст. Къпане и повиване на кърмаче. 

 

 

 

 

 



14. Рапорт. Задължения на медицинската сестра при приемане и предаване на 

дежурството. 

15. Специален тоалет на очи, уши и устна кухина при възрастни и деца. 

16. Изготвяне на требвателен лист. Хранене на тежко болни – възрастен и дете. 

17. Поведение на медицинската сестра при хранене на пациенти със сонда. 

18.  Запознаване с температурен лист. Измерване и регистриране на температурата. 

Сестрински грижи при треска. 

19. Изследване и регистриране на пулс. 

20.  Изследване и регистриране на дишане. Кислородотерапия – участие на 

медицинската сестра. 

21. Измерване и регистриране на кръвно налягане. 

22.  Вземане на урина за изследване. Събиране на диуреза. Измерване на относително 

тегло. 

23. Наблюдение на дефекация. Вземане и изпращане на материали за изследване. 

24. Наблюдение на храчки. Вземане и изпращане на храчка за изследване. 

25.  Задължения и отговорности на медицинската сестра при изписване и получаване 

на лекарства. 

26.  Разпределение и съхранение на лекарства. Спешен лекарствен шкаф. 

Отчет на лекарствените средства. 

27. Системи на организация при раздаване на лекарства за перорално приложение. 

28. Приложение на лекарствени средства в очи, уши, нос, кожа и лигавици. 

29. Местно приложение на топлина. Поставяне на грейка, съгреваещ компрес. 

30. Местно приложение на топлина – синапизми, вентузи. 

31. Местно приложение на студ – мехур с лед, студен компрес. 

32. Местно приложение на студ – влажно обвиване. 

33. Закаляване. Масаж и гимнастика. 

34.  Подготовка и извършване на клизми при възрастен и кърмаче. Грижи за болен с 

метеоризъм. Поставяне на газова тръба. 

35. Грижи за агонизиращ и починал болен. 

36. Запознаване   със   спринцовката – видове. Подготовка за инжектиране –  

аспириране на лекарствено средство от ампула, флакон и банка. 

37. Правила и техника на подкожна инжекция. Приложение на инсулин. 

38. Въвкожна инжекция. Кожно диагностични проби. 

39. Правила и техника на мускулна инжекция. Инциденти. 

40. Правила и техника на венозна инжекция. 

41. Осигуряване на траен периферен венозен път. 

42. Разтваряне и дозиране на антибиотици. 

43. Проби за чувствителност. 

44. Правила и техника при инфузия. 

45. Задължения на медицинската сестра при определяне на кръвни групи. 

46. Трансфузия на кръв и кръвни продукти. 

47. Изработване на план за сестрински грижи. 

48.  Вземане, съхранение и транспорт на материали /кръв и урина/ за лабораторни   

изследвания. 

 

 

 

 



49.  Плеврална пункция – подготовка, асистиране, изпращане на плеврален пунктат 

за изследване. 

50. Катетеризация и промивка на пикочния мехур. 

51. Коремна пункция – подготовка, асистиране, изпращане на пунктат за изследване. 

52. Електрокардиография. 

53. Стомашна промивка. 

54.  Костно-мозъчна пункция – подготовка, асистиране, изпращане на материал за 

изследване. 

55. Лумбална пункция – подготовка, асистиране, изпращане на ликвор за изследване. 

56. Превръзка на глава и тил. 

57. Превръзка на горен крайник. 

58. Превръзка на долен крайник и тазобедрена става. 

59. Превръзка на гръден кош и млечна жлеза. 

60. Подготовка на превързочен материал за стерилизация. 

61. Подготовка на операционно бельо и облекло за стерилизация. 

62. Общ хирургичен инструментариум. 

63. Специален хирургичен инструментариум. 

64. Хирургична дезинфекция на ръце. 

65. Обличане на операционно облекло. 

66. Подготовка на операционна инструментална маса за операция. 

67. Подготовка и зареждане на операционна количка. 

68. Обработка на асептична рана и сваляне на конци. 

69.  Обработка на септична рана – дренажи. Вземане и изпращане на раневи секрет 

за антибиограма. 

70. Документация на новороденото. 

71.  Обработка на новородено – къпане, обработка на пъп и кожа. Антропометрия на 

новородено. 
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