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МОНОГРАФИЧЕН ТРУД 
 

1. Борисова, С. Новата роля на 

патронажната медицинска сестра в 

пълноценната грижа за деца до 3 години, 

Варна, 2018, 170 стр.,  

 ISBN 978-619-221-176-9. 

 

 

Ранното детство е един от най-важните периоди 

в живота на човека с влияние върху здравето, 

образованието, поведението, социалната и 

икономическа реализация на човека в зряла 

възраст. Съвременните научни изследвания 

определят първите три години като 

изключително значими за развитието и 

функционирането на човешкия мозък.  

 

През този период се извършва интензивно 

изграждане и съзряване на невронни връзки и 

вериги, които са в основата на важни мозъчни 

функции. Първите години на човешкото развитие 

установяват основната архитектура и функция 

на мозъка. Промените, които настъпват в ранния 

период на развитие се отразяват върху 

последващите етапи на развитие на човешкия 

организъм.   

 

Монографичният труд представя визията и 

ролята на патронажната медицинска сестра  при 

оказване на подкрепа на семейството и децата в 

периода на ранното детско развитие.  

Въз основа на основните принципи за развитие 

на детето са очертани ключови аспекти в 

ранното развитие и е изведено значението на 

оптималната среда за отглеждане на детето –

грижовно и стимулиращо родителство. На база 

задълбочен теоретичен анализ е изведено 

значението на първите три години за детското 

здраве, развитие и благополучие. Представени 

са рисковите и подкрепящи фактори за 

развитието на детето, както и е очертана 

потребността от патронажна грижа.  

 

Направен е анализ на създадените по проект на 

Уницеф Центрове за майчино и детско здраве и 

е утвърдена необходимост от подкрепяща и 

патронажна грижа на медицинската сестра.  

Установено е значението на патронажните 

посещения по време на бременността и първите 

години за намаляване на неравенствата, 

подобряване на здравето и подпомагане на 

децата да реализират пълния си потенциал.  

 

Партньорството между семейството и 

патронажната медицинска сестра е изведено 

като емоционално и поведенческо 

взаимодействие, което се развива в тясно 

сътрудничество за да може да бъде 

реализирано правото  на закрила и грижа, което 

ще гарантира най-доброто развитие на детето.  

 

Анализирано е университетското обучение на 

медицинските сестри с оглед очертаване на 

готовността за оказване на подкрепа на 

семейството и детето в периода на ранното 

детско развитие, в това число и патронажни 

грижи.  

 

Установени са достатъчно по вид и групи учебни 

дисциплини, които биха гарантирали 

теоретичната подготовка, но и липсващи 



РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ ДОЦ. СИЛВИЯ БОРИСОВА 
ДИМИТРОВА, Д.М. 

 

доц. Силвия Борисова, д.м.  Резюмета на научни трудове | 2 

 

условия за провеждане на практическо 

обучение;  патронажна дейност и домашни 

посещения са силно неглижирани и 

минимизирани  в  днешната практика.  

Разработени са информационни карти, които 

подпомагат и насочват медицинската сестра в 

подкрепящата грижа за децата и техните 

семейства.  

Въз основа на проучени добри практики  и 

собствен анализ са представени стандарти за 

оценка на социалното и емоционално развитие 

на децата в периода от 0 до 3 годишна възраст. 

За разлика от съществуващите в практиката 

критерии за отчитане на нервно-

психологическото развитие на децата те 

очертават значението на оценката на 

емоционалното развитие и е определено 

мястото на медицинската сестра в оказване на  

съгласувани, комплексни и интегрирани грижи.  

Очертано е влиянието на богата на стимули 

среда за оптималното ранно развитие. 

Представени са подходи при взаимодействието 

на патронажната сестра и семейството, 

насочени към приемането нa родителите като 

партньори, индивидуализиране на услугата, 

създаване на добра комуникация, фокусирана 

върху детето и семейството. 

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 
 

2. Борисова С., Приложение на стандарти по 

здравни грижи в извънболничната помощ. 

Автореферат на дисертационен труд за 

присъждане на научна степен „Доктор на 

науките” по специалност „Управление на 

здравните грижи”. МУ-Варна. 2018.  

Реформата в сестринството предполага 

значителни изменения във функциите и 

организацията на труда на медицинските сестри, 

което ще способства за по-рационално 

използване на потенциала на медицинските 

специалисти. Възниква потребността за 

развитие на автономия на сестринството, 

отнасяща се до поемане на управлението и 

отговорността за здравните грижи, в рамките на 

придобитите компетенции. Разширяването на 

пълномощията на медицинската сестра, 

повишаването на престижа на професията, 

прилагането на съвременни подходи към 

оказване на сестринска помощ е 

предизвикателство за предоставяне на здравни 

грижи, в унисон с променящите се условия и 

нарастващите потребности на населението.  

 

Разширените компетенции,  позволяват на 

медицинската сестра да изпълнява своите 

професионални задължения, да осъществява 

емоционалната и информационна подкрепа на 

пациента и неговите близки като ги въвлича в 

лечебния процес. Тази дейност е необходимо да 

бъде целенасочена и систематизирана, за да не 

лишава здравеопазната система от значителен 

ресурс, който е в състояние да подобри 

здравеопазването на населението.  

 

Европейският и световен опит доказва постигане 

на качество в сестринските грижи, чрез 

прилагане на стандарти за добра сестринска 

практика. Дейността на медицинската сестра се 

основава на правила и норми за добра практика 

базирани на цялостна концепция в 

стандартизирането на здравните грижи. 

Усилията на сестринските организации са 

насочени към издигане на авторитета и 

очертаване на автономността на практиката на 

сестринската професия, като се определят 

ценностите и приоритетите на медицински 

сестри в България. Чрез въвеждането на 

стандарти по здравни грижи може да се повлияе 

на законодателството и да се приложи рамка за 

обективно оценяване на дейностите на 

медицинските сестри.  

 

В България няма нормативно въведени 

стандарти, които да ръководят дейността на 

медицинските сестри. Дейностите по здравни 

грижи са изключително важна част от лечението, 

рехабилитацията, профилактиката и промоцията 

на здраве. Тяхната нормативна регламентация е 

от съществено значение за прилагане на 

качествената грижа.  
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Доказана е необходимостта от приложение на 

стандарти по здравни грижи, както и е изведена 

възможност за изработване и приемане на 

стандарт по здравни грижи, съобразен с 

европейското законодателство и отговарящ на 

добрите практики, базирани на доказателства. 

Предложени са нови подходи в организацията на 

сестринските дейности с цел осъществяване на 

взаимосвързаните и независими сестрински 

намеси. Предложен е структуриран стандарт по 

здравни грижи в извънболничната помощ, за 

дейности, които медицинската сестра извършва 

самостоятелно. Разработени са компетенции за 

изпълнение на стандарт по здравни грижи в 

извънболничната помощ. 

 

Направен е SWOT анализ на здравните грижи, 

оказвани от медицинската сестра в 

извънболничната помощ и тяхното значение в 

условията на съвременното здравеопазване; 

Анализирани хронологично и по съдържание са 

теории в сестринството, с изведено значение за 

утвърждаване на автономност на сестринските 

грижи в извънболничната практика; Анализиран 

опит на различни страни в прилагане на 

стандарти по здравни грижи. Изведена е 

възможност за изработване и приемане на 

стандарт по здравни грижи, съобразен с 

европейското законодателство и отговарящ на 

медицинските практики, базирани на 

доказателства.  

 

За първи път е определена готовността на 

медицинските сестри за въвеждане и 

извършване на самостоятелни дейности в 

съответствие със стандарти по здравни грижи. 

Проведено е задълбочено изследване на 

нагласите на медицинските специалисти за 

прилагане на иновационни практики. Предложен 

е структуриран професионален стандарт по 

здравни грижи с изведени компетенции за 

прилагане на самостоятелни дейности от 

медицинската сестра в извънболничната помощ. 

 

 

 

ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В 
ПЕРИОДИЧНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ 

 

 

3. Milev M., Kostadinova T. Borisova S., Georgieva 

E. Аn analysis of students’ opinion regardingthe 

communication at the dental laboratory. World 

Science, RS Global, 6 (10), 3, 2016, 17-20, ISSN 

2413-1032. 

 

 

В зъботехническата лаборатория количеството и 

качеството на информация в процеса на 

комуникация между зъботехник, дентален лекар 

и пациент е от съществено значение за 

качеството на крайния продукт, а именно 

изработеният протезен дизайн и провеждането 

на денталното лечение.  

Целта на проучването е да се установи 

количеството и качеството на обмена на 

информация в процеса на обучение между 

зъботехнически техници и студенти. Резултатите 

категорично доказват необходимостта от 

качествена комуникация в процеса на 

практическото обучение. Проученото мнение на 
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студентите, относно комуникацията в 

зъботехническата лаборатория извежда 

значението на практическото обучение при 

реални условия и възможността за оценка на 

работния процес между зъботехника и 

денталния лекар. 

 

4. Чусова Ю. М., Тихонова А. С., Борисова  С. 

Д.,  Генова К. Е. Медицинский университет 

города варна глазами иностранных 

студентов. Наука через призму времени, 

Мир науки и искусства, 9,  2017, 84-87, ISSN 

2541-9250. 

 

 

Медицински университет - Варна е 

предпочитаният университет за над 1000 

чуждестранни студенти от над 40 държави от 

целия свят. Университетът е избрано място за 

обучение на младежи от Европейския съюз, 

САЩ, Норвегия. Значителен дял на 

чуждестранните студенти е от Германия, 

следван от Великобритания и скандинавските 

страни. В МУ-Варна се обучават студенти от 

Гърция, Кипър, Испания, Япония, Канада, САЩ, 

Бразилия, Египет, Индия, Израел, Ямайка, 

Турция, Македония, Молдова, Украйна, Швация.  

Целта на проучването е да се определят 

предизвикателствата в адаптацията на 

чуждестранните студенти в Медицински 

университет – Варна към академичната 

действителност, като възможност за прилагане 

на обосновани и ефективни  подходи в 

организацията на студентския живот.  

Проученото мнение на студенти по отношение 

мотивация и нагласа за обучение в Медицински 

университет – Варна е анализирано въз основа 

на анкетна карта с формулирани въпроси в три 

основни групи: физиологически, социални и 

професионални фактори на влияние върху 

адаптацията. Чуждестранните студенти 

предпочитат МУ-Варна като място за обучение 

поради наличността на високотехнологично 

оборудвани лаборатории и учебни зали, бази за 

практика, библиотека с електронна читалня и 

възможност за достъп до най-добрите бази 

данни. Голяма част от студентите високо 

оценяват своите отношения с преподаватели и 

състуденти, което показва ефективна социално-

психологическа адаптация.  

Споделени са положителни впечатления на 

чуждестранните студентите, както и 

предизвикателствата в  процеса на обучение в 

България.  

 

5. Борисова  С. Д., Генова К. Е. Компетенции  

медицинской сестры в оказании комплексной 

медицинской помощи. Наука через призму 

времени, Мир науки и искусства, 9, 2017, 51-

55, ISSN 2541-9250. 

Здравеопазването е система от медицински и 

немедицински мероприятия, насочени към 

запазване, възстановяване и поддържане 

здравето на лицата, прилагане на нови подходи 

в комплексната грижа за пациента, отчитайки 

неговите биопсихологични, социални и 

индивидуални характеристики. Все повече се 

налага прилагане на комплексен подход за 
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подобряване на качеството на живот и здравето 

на хората.  

 

 

Философията на сестринството и изискванията 

на съвременната практиката позволяват да се 

регулират законодателно повишените 

изискванията към здравето като цяло и 

съществуващото университетско образование 

на медицинските сестри. 

Висококвалифицираната медицинска сестра е 

необходимо да притежава достатъчно знания, 

умения, навици и увереност, за да може да 

планира и  осъществява грижи, които да 

отговарят на потребностите на човека и 

обществото. Стремежът за повишаване на 

информираността и знанията по отношение на 

грижите е силно изразен сред медицински 

сестри в практиките на общопрактикуващите 

лекари (65% - курсове; 45% - научни форуми; 

24% - индивидуално обучение; 12% - семинари).  

Проведеното проучване извежда значението на 

комплексната грижа в оценката на 

индивидуалните нужди и потребности на 

пациента и неговото семейство. Представена е 

възможност за координация между различните 

участници в процеса на предоставяне на 

здравни грижи.  

Ролята на медицинската сестра е променлива и 

разнообразна, определена от знания, умения и 

усилия за  подпомагане на пациента и неговото 

семейство в различни ситуации. Съвременното 

сестринство е наука и изкуство. Медицинските 

сестри са изправени пред предизвикателствата 

на постоянните реформи в сферата на 

здравеопазването, продължаваща 

квалификация и усъвършенстване на 

компетенциите. 

 

6. Борисова  С. Д., Генова К. Е., Чусова Ю. М. 

Участие медицинской сестры в подготовке 

пациентов с заболеванием сахарный 

диабет. Наука через призму времени, Мир 

науки и искусства, 9, 2017, 74-77, ISSN 2541-

9250. 

Съвременната концепция за сестринство 

включва изграждане на умения и навици на  

медицинска сестра за клинично наблюдение, 

анализ на състоянието на пациента и 

индивидуален подход в оказване на грижите. 

Проведено е социологическо проучване, чрез 

пряка индивидуална анкета при спазване на 

правилата за анонимност. Изследването е 

проведено с цел  да   се проучи и анализира 

ролята и мястото на медицинската сестра в 

процеса при оказване на подкрепа и провеждане 

на обучение за пациенти  със заболяването 

захарен диабет. Литературният анализ и 

проучените изследвания в областта на 

обучението на пациенти със захарен диабет 

показват, че постигането на ефективност при 

предоставянето на индивидуална психо-

социална подкрепа и съвети за самоуправление 

е възможно при предоставяне на необходимата 
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здравна информация и обучение за контрол на 

заболяването. 

 

 

Установена е необходимостта от предоставяне 

на информация в процеса на обучение от 

мултидисциплинарен екип в области насочени 

към правилен начин на живот, двигателна 

активност и медикаментозно лечение. 

Голяма част от анкетираните пациенти изказват 

готовност за обучение (87%). Всички отчитат 

необходимост от предоставяне на допълнителна 

информация за конкретни дейности и поведение 

за подобряване на качеството им на живот. 

Независимо от богата информация, която се 

предоставя на пациентите по време на тяхното 

обучение,  те се нуждаят от допълнителна 

информация, която според нас би могла да се 

предостави в отделение или център за диабетно 

болни пациенти. 

За активното въвличане на пациента в процеса 

на обучение е необходима специфична 

подготовка за изграждането на обучителни 

умения сред здравните професионалисти. 

Умението да създаваш най-добрата среда за 

въвличане на пациента  в процеса на обучение 

ще даде възможност да  се усвоят умения за 

самостоятелно управление на заболяването. 

Насърчаването на пациентите към 

сътрудничество и подкрепа, създава условие за 

включването му в процеса на обучение като 

активен участник, подготвен за вземане на 

самостоятелни решения.  

Предоставянето на информация при обучение 

на пациентите със заболяването диабет е 

необходимо да се извършва от добре обучен и 

компетентен екип. Необходимостта да се 

уважават нуждите на човека по отношение на 

физическите грижи, на моралната подкрепа и на 

здравното възпитание, правят от медицината 

едва професия от съществено значение в 

човешкото общество. 

Високата професионалната компетентност е 

задължително условие за постигне на  качество 

на медицинските услуги. 

 

7. Борисова С., А., Докова. Оценка 

еффективности ухода как этап 

сестринското процесса. Наука через призму 

времени, Мир науки и искусства, 6, 15, 2018, 

219-221, ISSN 2541-9250. 

Важен етап в сестринския процес е оценката на 

резултатите, получена от медицинската сестра в 

резултат на грижите и подкрепата, която оказва 

на пациентите. Резултатите се оценяват 

непрекъснато по време на сестринските 

дейности. Ефективната оценка се поставя 

периодично, в най-доброто време от лечението 

на пациента. 

Осигуряване на качествена и непрекъсната 

здравна грижа е сложен процес, включващ 

множество елементи, които е необходимо да се 

отчитат съобразно достиженията на 

съвременната практика. Оценката е процес 

непрекъснато свързан с планиране на 

сестринските грижи и включва събиране, 
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проверка, организиране, тълкуване и 

документиране на получената от пациента 

информация. Оценката на състоянието на 

пациента предоставя информация за уменията, 

способностите и поведението на пациента, които 

са важни за правилния курс на лечение и 

процеса на неговото възстановяване. 

 

 

Целта на проведеното проучване е да се 

оцени ефективността на оказаната грижа като 

съществен етап в практиката на 

сестринството. Приложен е документален 

метод за анализ на нормативни документи на 

СЗО, международен опит, както и достъпна 

литература по проблема, Емпиричното 

изследване на мнението на медицински 

сестри е проведеното чрез пряка анонимна 

анкета. Голяма част от респондентите отчитат 

значимостта от взаимодействие между  

пациента, близките и медицинския екип 

(78%). За определяне на ефективността от 

приложената сестринска намеса е 

необходимо да се определят дейностите, 

отношението на пациента, а също и 

съдействието на семейството за постигане на 

предвидените цели.  

 

Професионализмът на медицинската сестра 

се състои в умение за изграждане на 

правилно взаимоотношение с отделените 

пациенти в зависимост от техните личностни 

качества и здравословно състояние. Това 

налага прилагане в сестринската практика на 

индивидуален подход при разрешаване на 

проблемите на пациента свързани с 

поддържане, укрепване и възстановяване на 

неговото здраве,  задълбочена подготовка в 

обучението на медицинските сестри в 

области като психология, педагогика, 

социология, клинични дисциплини, 

изграждане на умение за анализ и оценка на 

състоянието на пациента. 

 

 

8. Борисова С. Патронажный уход для детей с 

особыми потребностями. Наука через 

призму времени, Мир науки и искусства, 6, 

15, 2018, 216-219, ISSN 2541-9250. 

Ранната интервенция създава възможност за 

деца със специални нужди да се включат в 

разнообразни социални и рехабилитационни 

програми в ранна възраст за създаване на 

възможност за развитие  на голяма част от 

собствените способности и равен достъп до 

грижи.  

Психологическата и емоционалната подкрепа на 

родителите веднага след раждане, позволява 

създаване на пълноценна връзка в семейната 

среда. Семействата, възпитаващи деца със 

специални нужди , все повече се нуждаят от 

качествена и навременна подкрепа.  

Компетенциите на медицинската сестра да 

оцени правилно развитието на детето и  да 

отчете проблем в неговото развитието е 

съществен принос в навременната ранна 

интервенция.  

Проученият международен опит и споделени 

добри практики насочват пълноценната 
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подкрепата на родители и утвърждават връзката 

с малкото дете.  

 

Предоставянето на патронажна грижа на деца 

със специални потребности в  Център за 

майчино и детско здраве гр. Шумен (България), 

се развива и предлага мероприятия насочени 

към децата и непосредствено към техните 

родители. Натрупаният опит по време на 

практическите дейности в Центъра 

представлява добро начало за развитие на 

подкрепа при деца със специални нужди.   

Ключов момент в дейността на Центъра е 

партньорството с родителите и семейството на 

деца със специални нужди. Постигането на 

добро взаимодействие се осъществява чрез 

разнообразни форми на споделяне на мнение – 

формални и неформални. Общуването и 

споделянето на мнение е насочено към 

постигане на възможно най-доброто 

благосъстояние в развитието на малкото дете.  

 

9. Борисова С. Медицинская помощь 

больными сахарным  диабетом. Наука через 

призму времени, Мир науки и искусства, 6, 

15, 2018, 214-216, ISSN 2541-9250. 

Социално значимите заболявания могат да 

бъдат определени като болести на съвременния 

начин на живот. Те са сред главните причини на 

заболеваемост и смъртност сред населението в 

съвременните страни. 

 

 

Големите и резки промени в начина на живот, 

разнообразните рискови фактори рязко 

променят честотата и в немалко случаи 

повишават смъртността сред големи групи хора. 

Икономическите и психологически рискове са  

свързани с  обременяване на хората и 

семействата им, водят до инвалидизация 

влошаващо оптимално функциониране или 

изпълнение на ежедневните дейности. 

Проведено е социологическо проучване, чрез 
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пряка индивидуална анкета при спазване на 

правилата за анонимност. Изследването е 

проведено с цел  да   се проучи и анализира 

ролята и мястото на медицинските сестри при 

оказване на медико-социални грижи за болни 

със захарен диабет. 

Медицинските сестри, участвали в анкетното 

проучване притежават богат практически опит 

изграден в процеса на оказване на дейности, 

насочени към пациенти със заболяване захарен 

диабет. Според голяма част от тях, дейностите 

при оказване на грижи за пациентите са 

насочени в следните направления: спазване на 

медикаментозната терапия; хранителен и 

двигателен режим; оказване на психологическа 

подкрепа; работа със семейството. Голяма част 

от пациентите, участвали в проучването, са 

недостатъчно информирани по отношение на 

своето заболяване (83%).  

Медицинската сестра със своят 

професионализъм и познания при своето 

взаимодействие с пациента., може да промени 

неговата представа за „здраве” и „здравословен 

начин на живот”. Изпълнявайки своите 

задължения,  тя може да убеди пациентите в 

необходимостта да се води здравословен начин 

на живот и да се придържат към определени 

норми на поведение спрямо неговото 

заболяване. 

Медицинските сестри, участвали в анкетното 

проучване убедено считат, че информираният 

пациент се явява важен елемент във 

висококачественото медицинско обслужване. 

Това изисква активно включване на  

медицинската сестра в процеса на разрешаване 

на проблемите на лекувана личност, тъй като 

голяма част от пациентите не са адаптирани към 

измененията в тяхното здравословно  

състояние, а отношението им съм собственото 

здраве може да се охарактеризира като чисто 

емоционално. 

Медицинската сестра е необходимо да 

предостави на пациента информация за 

заболяването и здравното му състояние и с 

неговото участие да състави индивидуален план 

за грижи , като осигуря възможност на пациента 

активно да сътрудничи при неговото  

провеждане. Грижите и консултациите ще бъдат 

успешни при условие на сътрудничество между 

всички лица, оказващи помощ на пациента,  а 

така също и сътрудничество на пациента с тях. 

 

10. Нанкова, М., Ганев, Т., Борисова, С.,  

Чусова,Ю., Дулгеров, В. Сравнительный 

анализ статистики и характера неотложных 

осложнений, полученных в результате 

лечения методом экстракорпоральной 

ударно – волновой литотрипсией. Наука 

через призму времени,  Мир науки и 

искусства, 5, 14, 2018,  ISSN 2541-9250. 

 

 

Европейската асоциация по урология, определя 

прилагането на екстракорпоралната 

литотрипсия за лечение в 80-90% от случаите 

при заболявания с конкременти в бъбреците. 

Техниката е показана за лечение в случай на 

големина на конкремента в  размер до 2 см. , и  
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до 1 см. в уретера.  Според автори, анализиращи 

проблема, въпреки безопасността на тази 

процедура, са възможни усложнения с 

обструктивен характер и необходимостта от 

допълнителна обработка: уретерите стентиране, 

уретероскопия се срещат в 3-7% от случаите. В 

някои случаи е необходима повторна 

екстракорпорална литотрипсия.  

Познанията на медицинската сестра по 

отношение на същността на процедурата, 

подготовката на пациента, поведение и грижи 

след манипулацията са от съществено значение 

за цялостното качествено провеждане на 

лечебните мероприятия.  

 

11. Борисова С. Участие медицинской сестры  

при оценки состояние пациента. Наука 

через призму времени, Мир науки и 

искусства, 6, 15, 2018, 221-224, ISSN 2541-

9250. 

Сестринската професия има моралната 

отговорност да зачита и уважава 

индивидуалната специфика на всеки пациент. За 

да се  осигури възможно най-добрата здравна 

грижа е необходимо да се изградят мостове на 

взаимно разбиране между медицинската сестра 

и пациента.  

Изведено е значението на едно от най-важните 

качества на  медицинската сестра - способността 

за общуване  и взаимодействие с пациента, с 

неговите личностни и болестни особености.  

Доказана е необходимостта от специфично 

сестринско поведение в прилагането на 

различни модели и подходи за активизиране на 

личната отговорност и участие на пациентите в 

здравните грижи и цялостния лечебно-

оздравителен процес. 

Чрез проучването е свързана съвременната 

концепция на  сестринството с нуждата от 

изграждане на навици и умения у медицинската 

сестра за клинично наблюдение, анализ на 

състоянието на пациента и прилагане на 

индивидуален подход в сестринските грижи. 

Информацията за уменията, способностите и 

поведението на пациента са изведени като 

ключови в оценката на състоянието на пациента.  

 

 

Оценката на състоянието на пациента от 

медицинската сестра  е от съществено значение 

за полагане на качествени  здравни грижи. 

Медицинските сестри получават достатъчен 

обем знания и умения за  прилагане на 

индивидуален подход при обслужване на 

пациентите. Внедряването в практиката  на 

сестринския процес, прилагането на модели на 

сестрински грижи се явява задължително 

условие на съвременното здравеопазване. 
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12. Димитрова, Ц., Попова, Ц., Димитрова, С.  

Роля на медицинската сестра в 

психопрофилактиката на стомирани 

болни. Варненски медицински форум, 2, 

2013, прил.3, 131-136,  ISSN 2367-5519. 

 

 

При част от операциите върху 

гастроинтестиналния тракт е необходимо 

извеждането на изкуствен отвор на 

повърхността на тялото, т. нар. стома. Това може 

да доведе до различни физиологични, 

психологични и социално-свързани тревоги у 

пациентите и близките им. Целта на статията е 

да се оцени ролята  на медицинската сестра в 

провеждането на психопрофилактика на болните 

със стоми. Използвани са документален метод 

(анализ на литературни източници и нормативни 

документи)  и социологически метод (пряка 

анонимна анкета при 78 студенти от ІІ и ІІІ курс 

от специалност „Медицинска сестра“ и 46 болни, 

хоспитализирани в Хирургичното отделение на 

МБАЛ „Св. Марина“-Варна).  

Анализът на достъпната литература 

потвърждава наличието на различни 

психосоциални проблеми при стомираните 

болни,  особено в емоционалната, социалната и 

сексуалната сфери. Времето за възстановяване 

след оперативната интервенция е значимо за 

пациента и неговите близки. 

 

13. Борисова С. Определяне на сестринските  

интервенции при оказване на здравни 

грижи. Варненски медицински форум, 3, 

2014, прил. 2, 187-191,  ISSN 2367-5519. 

 

 

Сестринството е възникнало и съществува за да 

служи на обществото и в съответствие с това, 

когато се изменят социалните условия и 

потребности на здравеопазването, се изменя и 

ролята на медицинската сестра. В днешно време 

сестринството направи крачка напред в един нов 

етап от своето развитие. Ролята, функциите и 

организационните форми в дейностите на 

медицинските сестри се изменят успоредно с 
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нуждите на обществото и изискванията за по-

добро качество на полаганите здравните грижи.  

Представено е значението на независимите 

сестрински интервенции и са изведени 

основните направления на грижите: подкрепа, 

съветване, здравно обучение, помощ и 

самопомощ, превенция и профилактика, участие 

в лечебния процес, изпълнение на манипулации, 

помощ при спешни състояния.  

Описани са елементите на сестринското 

действие, съобразно етапите на прилагане на 

сестринския процес, както и принципите на грижи 

– безопаснтост, независимост, 

конфиденциалност, уважение.  

Сестринската интервенция е представена като 

действие, предприето от медицинската сестра в 

съответствие с поставената сестринска 

диагноза. За правилната организация на 

сестринската дейност е необходимо съвместно с 

пациента да се формулират целите на грижи и 

да се направи избор на подходящи интервенции 

и намеси за решаването на неговите проблеми и 

постигане на определени резултати. 

 

14. Димитрова, В., Борисова, С. Перспективи 

за професията „Акушерка“. Варненски  

медицински форум, 4, 2015, прил. 3, 47 – 52,  

 ISSN 2367-5519. 

 

Акушерките са специалисти по отношение на  

бременност, раждане и след родилен период, 

предимно с нисък риск, въпреки че са обучени да 

разпознават и да се справят с отклонения от 

нормата, както и в някои високорискови 

ситуации. В световен мащаб акушерките са 

отговорни за първичната медицинска помощ за 

жените и за грижи, свързани с репродуктивното 

здраве, профилактични гинекологични прегледи, 

семейно планиране и др. 

 

Открояват се сериозни  проблеми във 

функционирането на ЖК в момента, а 

акушерките са наясно с възможностите на 

структурата и възможностите за осъществяване 

на антенатални и прантални грижи. 

 

В проучването е потърсено мнение на  студенти 

по специалност „Акушерка“,  акушерки, експерти, 

преподаватели във ВУ и ръководители по 

здравни грижи. Респондентите оценяват 

възможностите на структурата за 

осъществяване на анте- и перинатални грижи и 

отчитат неефективното им използване.   

Целите, организацията и съдържанието на 

обучението съчетават опита, традициите и 

потребностите с образователните стандарти в 

областта на обучението и грижите при опазване 

на общественото здраве.  

Неясните регламенти, размиването на роли, и 

изземването на традиционни функции внасят 

объркване сред професионалистите по здравни 

грижи и правят труда им по-неефективен. Ясният 

регламент на акушерската автономия би дал 

тласък на професионалното самочувствие и 

увереност на акушерките, би стимулира, 

инициативността и активността им и е 

перспектива за развитието на професията. 
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15. Георгиева, Е., Бончева, М., Борисова, С.  

 Конкурентоспособност на медико -

диагностичните лаборатории. Варненски 

медицински форум, 4, 2015, прил. 3, 419-422, 

ISSN 2367-5519. 

 

 

Пазарът на лабораторни услуги се осъществява 

в динамично променяща се среда при влиянието 

на икономически регулатори, политически и 

обществени условия, нови технологии и 

апаратура. Факторите, оказващи влияние върху 

пазарното развитие на лабораторните услуги и 

конкурентостта, са многобройни. Медицинските 

структури в извънболничната помощ се 

превръщат в центрове за разнообразни здравни 

услуги, породени от пазарните действия за 

осигуряване и задоволяване на потребностите 

на пациентите от качествени лабораторни 

услуги.  

Целта на настоящото проучване е да се 

установи нивото на конкурентноспособност на 

медико-диагностичните лаборатории в 

Североизточна България.  

Данните от проучването показват, че 

мнозинството лаборатории предлагат всички 

варианти на получаване на лабораторни 

резултати. Предвид разнородните нужди на 

потребителите за получаване на лабораторни 

резултати и достъпност изследвано бе мнението 

на пациенти по отношение на предпочитания за 

провеждане на изследванията. Значителна част 

от респондентите предпочитат лично 

получаване на резултатите (42%), следвани от 

тези, които използват интернет за достъп по тях 

(41%), и лично от лекуващия лекар – 17%. 

Данните от сравнителния анализ за мнението на 

специалистите (лаборанти и лабораторни 

лекари) за предпочитанието на пациентите 

относно получаването на резултатите, показват 

сходни дялове.  

Открива се връзка между населеното място 

според областните градове и отдалечените 

населени места. От анализа на данните в 

изследването можем да заключим, че най-

добрият начин за получаване на резултатите 

според пациентите е чрез интернет (х2 14.487; 

p<0.05).  

Личното вземане на резултатите е избор на по-

възрастните пациенти, а използването на 

електронната система за получаване на 

резултати е предпочитано от по-младото 

население, поради пестене на време и не е 

необходимо съобразяване с работното време на 

МДЛ.  

 

16. Алексиева, А., Борисова, С. Участие на 

акушерката при формиране на сексуална 

култура сред подрастващите. Асклепий, 1-

2, 2016, 63-67, ISSN 1310-0637. 

Възгледите за сексуалното поведение се 

променят с динамични темпове. Наблюдава се 

намаляване възрастта на раждане, времето за 
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начало на полов живот, повишаване броя на 

полово предаваните болести. 

 
 

Независимо от различния интензитет на тези 

прояви между момичета и момчета, това 

поведение има здравни, социални, морални и 

обществени последици.  

Целта на проучването е част от опит за 

въвеждане на системна организация и 

методология при формирането на сексуална 

култура сред подрастващите, като се създаде 

здравно-образователна програма с основното 

участие на акушерки при обучението на 

подрастващите. 

 

Проучено е мнението на 60 участника от 

различни възрастови групи и пол през м. май 

2014година.   

 

Резултатите очертават причините за 

разстройство на сексуалното здраве, които често 

са свързани с ниска сексуална култура поради 

липса на систематично обучение. Сексуалното 

изграждане е един от най-значимите проблеми 

на медицинската сексология и здраве, има 

различни нива на въздействие и притежава 

изключителна динамика. 

 

Резултатите от проучването в регион Сливен се 

доближават до данните от националното 

изследване и свидетелстват за ниска и 

незадоволителна сексуална и здравна култура 

след подрастващите.  Обучението по 

проблемите на сексуалното общуване в нашата 

страна започва твърде късно, когато над 50% от 

учениците са направили своя първи сексуален 

контакт. Под формата на часове в училище и 

нестандартни модели на комуникация с децата и 

младите хора, се очаква да бъде задоволен 

нарастващият интерес при формиране 

взаимоотношенията между половете.  

 

 

17. Желязкова, М., Борисова, С. Роля на  

медицинската сестра в профилактиката 

на захарния диабет в детска възраст.  

Асклепий, 1-2, 2016, 178-182, ISSN 1310-

0637. 
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Захарният диабет в детска възраст протича с 

големи колебания, особено по време на 

пубертета. Лабилността на заболяването се 

дължи на редица ендокринни и на множество 

екзогенни фактори: инфекции стресови 

ситуации, нарушения в диетата, грешки в 

инсулиновата терапия.  

Очертана е ролята на медицинската сестра в 

профилактиката на заболяването. За 

предотвратяване на усложненията от 

заболяването са изведени дейностите, 

съобразно спецификата на детската възраст, 

насочени към профилактика и обучение на 

детето и близките му.  

Проведеното проучване установява нивото на 

информираност сред децата по отношение на 

заболяването захарен диабет, хранене и 

физическа активност.  

Ролята на медицинската сестра в 

профилактиката на захарен диабет в детска 

възраст е насочена към формиране на 

здравословен начин на живот,  правилно 

хранене, контролиране на наднорменото тегло, 

промяна в поведението и хранителните навици. 

 

18. Георгиева, Е., С. Борисова, М. Милев. 

Основни направления на научно-

изследователската работа в областта на 

медико-лабораторните услуги. Здравна 

икономика и мениджмънт, 3, (57), 2015, 35-

40, ISSN 1311-9729. 

Прегледът на научната литература в областта на 

лабораторните показатели показва, че голяма 

група разработки са посветени на биомаркерите 

и използването им за предсказване на сърдечен 

риск. Основните насоки в научните изследвания 

могат да се групират в зависимост от 

доминиращата тематика: изследвания на 

биомаркери за ранна диагностика или 

прогнозиране на развитието на определени 

заболявания, туморни маркери, лабораторни 

промени при социално-значими заболявания 

като сърдечносъдови или ендокринни, генетични 

изследвания, лабораторни грешки и др. 

 

Научните изследвания в клиничната 

лаборатория са насочени към ранната 

диагностика и прогнозиране на развитието на 

заболяванията, както и превенция на социално-

значимите заболявания. Ранните скринингови 

изследвания може да спасят човешки живот. 

Съвременната диагностична апаратура 

позволява  използването на профилактични 

пакети  с включени специализирани 

лабораторни изследвания като предиктори на 

заболяванията. Преобладават научни 

разработки върху специфични лабораторни 

показатели, както и общи проблеми на 

качеството в здравеопазването. В българската 

литература значително по-малко е разгледана 

организацията на лабораторния процес.  

Представеният литературен преглед на 

проблема, извежда значението на 

изследователската лабораторна дейност, която 

да осъществява процеса на научни изследвания. 

Това би могло да се осъществи чрез извършване 
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на традиционните тестове по места, а трудните, 

нови и скъпи тестове да се извършват в 

централизирани структури.  

  

Целта на този подход е да се осигурят върхови 

постижения на науката за възможно най-широк 

кръг изследователски групи като, от 

еднаснтрана, се гарантира равен достъп, а от 

друга – непрекъснато подобряване на 

качеството.  

 

19. Борисова С., В. Димитрова. Ефективност на 

женската консултация у нас – състояние на 

антенаталните и перинаталните акушерски  

грижи. Здравна икономика и мениджмънт, 4, 

(58), 2015, 25-31, ISSN 1311-9729. 

Целта на проучването е анализиране на 

състоянието на антенаталните и пренаталните 

грижи и възможностите за оптимизирането им 

във връзка с потребностите на пациентите.  

 

Потвърдена от респондентите е потребността на 

пациентите от анте- и перинатални грижи и 

възможностите им за избор по отношение на 

специалиста, който да проследи състоянието им 

и да оказва тези грижи. Интерес предснтавлява 

фактът, че значителен дял от пациентите са 

предпочели грижите да бъдат оказвани само от 

лекар. Наличието на патология на бременността 

или утежнена акушерска анамнеза биха 

обяснили такъв избор въпреки мнението ни, че 

консултативната дейност на акушерката   в тези 

случаи е подценена.  

Резултатите от проведеното проучвани дава 

основание за формулиране на следните изводи: 

установени са потребности от здравни услуги, 

свързани с бременността и майчинството; 

установява се значителен дял от анкетираните, 

които не са получили грижи, оказани от 

акушерката, при наблюдение на бременността, 

което е свързано с недостатъчна информация, 
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дезориентация на пациентите и липса на 

възможност за избор на акушерка.  

Получените резултати свидетелстват за 

снижени критерии при проследяване на 

бременността от различни категории 

медицински специалисти, наличие на 

съществени различия при оказването на 

акушерските грижи и неизяснена и силно 

маргинализирана роля на акушерката при 

оказването им.  

20. Милев, М.,  Т. Костадинова, Н. Цветков, 

С.Борисова. Степен на информираност на  

дентални лекари и зъботехници за 

новостите в зъботехническата практика. 

Варненски медицински форум, 5, 2016, Suppl 

4, 156-158, ISSN 2367-5519. 

 

 

 

Познаването на новите технологии в денталната 

медицина улеснява работния процес на 

денталните лекари и зъботехници предвид 

нарастващата потребност на населението от 

дентални услуги. През последните десетилетия 

интензивно се работи в посока намаляване на 

риска и размера на стоматологични заболявания 

с цел подобряване на оралното здраве, което 

пряко е свързано с качеството на живот.  

Проучването е проведено през месец юни 2016 

г. сред 668 дентални лекари и зъботехници от 

Североизточна България. В проведеното 

проучване са използвани следните методи: 

социологически метод - за събиране, 

обобщаване и анализиране на информацията 

относно степента на информираност на 

дентални лекари и зъботехници за новостите в 

зъботехническата практика; документален 

метод - за анализ на литературни източници 

относно изследвания проблем; статистически 

методи - за анализ и интерпретация на данните 

с оглед разкриване същността на проблема. 

Степента на информираността на лекарите за 

новостите в денталната практика показва, че има 

съществено влияние върху удовлетвореността 

от предоставените дентални услуги (χ2=22,79; 

р<0,001). Добрата комуникация и наличието на 

обратна връзка спомагат във всеки момент да се 

минимизират грешките и пропуските. Високата 

степен на информираност сред зъботехниците 

иденталните лекари в изследването корелира с 

високото качество на денталните услуги и 

изработените конструкции. 

За постигане на добри резултати в денталното 

лечение на пациентите е необходимо 

внимателно прилагане на процедури, спазвайки 

утвърдени протоколи и подбиране на материали, 

само с проверено и доказано качество. 
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21. Zhelyazkova, M.,  Borisova, S.,  Dimitrov, I. 

Preventon of childhood diabetes in school 

environment: awareness of families. Scripta 

Scientifica Salutis Publicae, 2, 2016, suppl. 1, 

53-56, ISSN 2367-7333. 

Supporting the families of the children in a school 

environment for diabetes prevention and 

prophylaxis requires the participation of the nurse. 

Part of our goal was to determine the level of 

awareness of parents of school-age children in 

regard to the risk factors for the occurrence of 

diabetes and the opportunities for prevention. 

Study Objectives: to study the level of awareness 

among parents about the prerequisites for the 

occurrence of diabetes; to study the understanding 

of parents about the appropriate diet, physical 

activity, and prevention of diabetes in children; to 

collect information about the confidence in 

healthcare professionals /nurses/ via 

communication with parents of school-age children. 

Information from a survey among parents of school-

age children from the town of Sliven has been used. 

The level of awareness of the families with regard to 

diet, physical activity and the role of heredity as a 

factor in developing diabetes have been assessed. 

The survey has been conducted through forms with 

open- and closed-ended questions, with a limited 

number of participants: 40 parents of school-age 

children diagnosed with type 2 diabetes, and 38 

parents of healthy school-age children.  

The parents of healthy children often share the need 

of increasing their awareness about prevention of 

diabetes, such as the proper diet and physical 

activity for the child, understanding of healthy food, 

and stress management in daily life. They believe 

that a healthcare professional would be informed 

well enough on the matters and would be capable of 

providing reliable facts. Participants report that 

knowledge about diabetes is acquired mainly from 

the healthcare professional/nurse at school. 

The support directed to prevention of diabetes would 

facilitate the families and would aid them in 

improving the lifestyle of school-age children. The 

data from our study reveal the level of awareness of 

the families with regard to diabetes in the school 

environment, and the ways of support and 

prevention of the disease. 

 

22. Georgieva A., S. Borisova, V. Staneva. Expert 

assessment of practical approaches to optimize 

the participation of nurse in obtaining informed 

consent, Scripta Scientifica Salutis Publicae, 2, 

2016, 11-15, ISSN 2367-7333. 

Получаването на информирано съгласие е 

важен аспект в работата на медицинските 

сестри. Проучването на общественото мнение и 

оценката на експертите за разработване на 

практически подходи имат за цел да 

оптимизират участието на медицинските сестри 

в процеса на информирано съгласие.  

Мнозинството от експертите приемат 

представения алгоритъм за получаване на 

информирано съгласие от пациента и предлагат 
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алгоритъмът да бъде приложен в работния 

процес на медицинските сестри.  

 

По отношение на представения информационен 

лист за получаване на информирано съгласие за 

интравенозно инжектиране (инвазивна 

сестринска манипулация) експертите изразяват 

заинтересованост,  относно евентуалните 

трудности при прилагането му на практика, 

отчитайки  недостига на медицински персонал и 

време. Значителна част от експертите одобряват 

техническия фиш и го оценяват  като приложим 

в сестринската практика. Резултатите от 

експертната оценка извеждат извода, че 

предложените практически подходи са 

приложими в сестринската практика и ще 

спомогнат за оптимизиране на процеса на 

информирано съгласие, уважение правото на 

пациента на информирано съгласие, 

професионалния комфорт и безопасността на 

медицинските сестри. 

 

23. Борисова, С. Катедра „Здравни грижи” към 

ФОЗ на Медицински университет – Варна – 

любов, милосърдие, грижа, Социална 

медицина, 3-4,  2016, 87,  ISSN 1310-1757. 

В рамките на 15-годишния юбилей на ФОЗ при 

МУ –Варна Катедрата по здравни грижи 

отбеляза 10 години от основаването си. Тя е 

първа по рода си в нашата страна, създадена е 

с Решение на Академичния съвет№ 26/22.05.06 

г, за да отговори на повишените критерии за 

университетското образование на медицинските 

сестри и акушерки. Нейното основаване и 

укрепване е предизвикателство пред 

академичното и факултетно ръководство – 

проф. д-р Анелия Клисарова, дмн, Ректор (2004-

2012 г.) и проф. д-р Стоянка Попова, дм, Декан 

на ФОЗ (2002-2010 г). Kатедрата по здравни 

грижи обединява опита на медицинските колежи 

в Шумен, Добрич и Варна, запазват се добрите 

традиции, използва се капацитета на утвърдени 

преподаватели, но същевременно се извършва 

процес на преструктуриране на обучението на 

медицински сестри и акушерки в унисон с 

тенденциите в развитие на професиите на 

европейско ниво. Създават се програми, които 

отговарят на европейските стандарти и в 

годините се оказват водещи за страната. 

Формира се нова структура с качествено нови 

задачи в една нова за висшето медицинско 

образование област. Безспорен e приносът в 

този процес на първия ръководител на 

катедрата – проф. Соня Тончева, дм, която със 

своята упоритост, всеотдайност и взискателност 

е ярък пример за нестихваща мотивация към 

самоусъвършенстване. В периода на нейното 

ръководство (2006-2015 г.) успешно стартират и 

се развиват бакалавърските програми за 

специалностите „Медицинска сестра”, 

„Акушерка”, бакалавърското и магистърското 

обучение по „Управление на здравните грижи” 

(УЗГ). 
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24. Цветкова, В., С. Борисова.  Влияние на 

стреса от болничната среда върху болното 

дете, Сестрински дело, 49, 1, 2017, 29-33, 

ISSN  1310-7496. 

 

Престоят в болничното заведение е изпълнен с 

много емоционални моменти, които често са 

отрицателни за малкото дете. При постъпване в 

болничната заведение започва ускорен процес 

на адаптация, който е резултат на цялостната 

смяна на средата.  Промяната в обстановката и 

отделянето от семейната среда са фактори, 

които натоварват детския организъм и психика.  

Целта на проучването е да се изследва 

мнението на медицински сестри и родители за 

оценката на въздействието на стреса от 

болничната среда върху деца на възраст от 1 до 

7 години, хоспитализирани с остри заболявания.  

През първите дни след прием в отделението, 

децата се чувстват стресирани, изпитват нужда 

от контакт с майката, близките, семейната среда 

и любимите играчки. За по-бързата и 

безболезнена адаптация на новопостъпилите 

деца, за намаляване влиянието на стреса от 

болничната следа е решаваща ролята на 

медицинските сестри и други специалисти, 

работещи в педиатричните сектори.  

Проведено е анкетно проучване (04.2014-

07.2016), чрез специално разработена онлайн 

платформа, сред родители на деца пролежали в 

клиники/отделения в УМБАЛ „Света Марина“ – 

Варна, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико 

Търново, МЦ „Св. Стилиян“ – Варна (68). 

Проучено е и мнението на медицински сестри, 

работещи в акредитирани лечебни заведения, 

утвърдени за бази за прасктическо обучение в 

градовете Варна и Велико Търново (90).  

Проблемът за адаптивността на детето към 

болничната среда има важно теоретично и 

практическо значение. Това е сложен проблем 

на взаимодействието, при което трите страни – 

медицинска сестра, дете и родител, се срещат с 

новите условия на живот, различни от тези, които 

имат  семейството, и в същото време, тези 

условия за съществени за бързото 

възстановяване на детето.  

Резултатите от проучването насочват 

вниманието към бързото и лесно преодоляване 

на условията на новата среда, чрез дейности 

насочени към активизиране на психическото и 

педагогическото състояние на детето.  

Активното участие на медицинската сестра в 

адаптирането на детето към новите условия са 

част от комплексния подход за грижи и лечение 

на децата в детските болнични сектори.  

Създаването на благоприятна болнична среда и 

подобряване на социалните взаимоотношения 

пораждат предпоставки за бърза и лека 

адаптация. Активното участие на семейството и 

създаване на среда, близка до домашната е най-

добрият фактор за социално приспособяване на 

детето.  
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25. Борисова, С. Стандартите по здравни грижи 

необходимост в професионалната практика. 

Здравни грижи, 3, 5-12, 2017, ISSN 1311-

1817. 

 

Здравните реформи, които се провеждат в 

нашата страна, значително увеличават 

потребностите на обществото от високо 

качество на медицинските грижи, увеличават 

необходимостта от медицински сестри, които да 

притежават знания и умения за прилагане на 

различни методи за грижа, съответстващи на 

международните стандарти. Европейският и 

световен опит доказва постигане на качество в 

сестринските грижи чрез прилагане на стандарти 

за добра сестринска практика.  

Целта на настоящото проучване е да се 

установят нагласите и готовността за въвеждане 

на стандарти за здравни грижи в практиката на 

медицинската сестра.  

Материал и методи: социологически метод –  

пряка анонимна анкета проведена м. март-април 

2017 година с ръководители по здравни грижи на 

лечебни заведения в страната (45);   

документален метод -  проучени са нормативни 

документи регулиращи дейността на 

медицинската сестра; статистически методи за 

обработка и анализ на събраната информация. 

Въз основа на проучен международен опит е 

разработена рамка, очертаваща обхвата на 

допустимите дейности и интервенции,  

съответстващи на  професионалните 

компетенции на медицинската сестра.  

Голяма част от анкетираните медицински сестри 

оценяват положително необходимостта от 

въвеждане на критерии за качеството на 

здравните грижи(71%). Считаме, че това е 

осъзната възможност за мониторинг и 

подобряване на услугите, които предоставят на 

индивидуалните пациенти.  Все още се очертава 

острата нужда от допълнително предоставяне 

на информация по отношение на процесите на 

оценяване и подобряване на качеството на 

здравните грижи (17%). 

Стандартите за здравни грижи са очаквания, 

които ще допринасят за подобряване на 

благополучието на пациента и обществото. 

Стандартите могат да се определят като  

сравнителен показател за достигане на  нивото 

на върховите постижения в медицинската 

практика. Критериите са предварително 

определени елементи, по които могат да се 

сравняват аспектите на качеството на здравната 

услуга. Отговорностите и пълномощията на 

професионалистите по здравни грижи са 

установени в определени процеси в 

организацията и поддържането на основни 

компоненти в практиката като стандарти, 

осигуряване на качеството, продължаващо 

обучение и партньорски процес.  

Изследваното мнение, относно готовността за 

прилагане на стандарти по здравни грижи в 

практиката от медицинската сестра, е от 

значение за въвеждането на  правила и подходи 
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в сестринството, както и за утвърждаването на 

автономията на професията. 

Чрез въвеждането на стандарти по здравни 

грижи могат да се предоставят ясни критерии и 

насоки в практиката на медицинската сестра, да 

се повлияе на законодателството и да се 

приложи рамка за обективно оценяване на 

дейностите на медицинските сестри.  

 

26. Егурузе, К., С. Борисова, Г. Стоянова, Д. 

Гроздева. Потребност и удовлетвореност на 

пациентите от хосписни услуги в област 

Варна. Здравна икономика и мениджмънт. 

ИК Стено, Варна, 2017, 2 (64), 11-17, ISSN 

1311-9729.  

 

Предоставянето на качествени палиативни 

грижи, насочени към пациента и неговото 

семейство, са глава задача на всеки хоспис. 

Холистичният характер, дава възможност за 

цялостно, всеобхватно и проблемно 

ориентиране на предлаганата грижа.  

Цел на настоящото проучване е изследване на 

потребността и удовлетвореността на 

пациентите от хосписни услуги в област Варна. 

Обхванати са 85 човека, потребители на 

хосписни услуги, предлагани в хосписите в град 

Варна. Анкетната карта съдържа 12 въпроса, 

целяща да представи мнението на пациентите 

относно нуждите им и удовлетвореността от 

грижи, които получават в хосписите.  

Проучването установява, че в хоспис може да 

бъде приет всеки, който има потребност, 

независимо от образователен ценз и социален 

статус, стига да отговаря на условията за 

ползване на този тип услуги. В проучените 

структури за предоставяне на хосписни грижи 

преобладават пациентите със създадена 

възможност за свободен избор при избор на 

място за получаване на хосписни грижи.  

В резултат на анализа на достъпната литература 

и резултатите от проведеното проучване са 

формулиране следните изводи: необходимост от 

хосписни услуги може да има всеки, независимо 

от възраст, образование, социален статус и 

местоживеене; потребителите отговорно 

проучват и избират хосписа, в който да бъде 

настанен близък, като използват разнообразни 

източници на информация; голяма част от 

ползвалите хосписни услуги отново се връщат в 

хосписите за получаване на 

висококвалифицирана помощ, което показва и 

тяхната удовлетвореност; за по-голяма част от 

анкетираните хосписите в град Варна не са 

достатъчни, за да поемат нуждаещите се; за 

оптимизиране живота си в хосписа анкетираните 

формулират различни предложения, с което да 

се подобрят предлаганите услуги.  
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27. Борисова, С. Поддържане на качеството на 

здравните грижи чрез прилагане на 

стандарти в извънболничната медицинска 

помощ, Социална медицина,  2, 2018, ISSN 

1310-1757, (под печат). 

Качеството на сестринските грижи представлява 

сбор от характеристики, които потвърждават 

съответствието на сестринството със 

съвременните достижения на науката и 

практиката. Въвеждането на нови 

организационни форми на грижа към пациента, 

прилагайки стандарти за изпълнение, както и 

непрекъснатото професионално развитие на 

професионалистите по здравни грижи  са 

гаранция за успешност и високо ниво на качество 

в здравните грижи. Целта на настоящото 

проучване е да установим възможностите за 

прилагане на стандарти в извънболничната 

медицинска помощ,  насочени към поддържане 

на качеството на здравните грижи. Приложен е  

документален метод за проучване на  

нормативната уредба регулираща 

професионалната дейност на медицинската 

сестра в извънболничната медицинска помощ, 

както и е проучено мнението на експерти в 

областта на здравните грижи и медицински 

сестри , практикуващи професията, в лечебни 

заведения за извънболнична помо, по 

отношение  относно възможностите които 

предоставя сестринската практика в 

извънболничната медицинска помощ  за 

прилагане на стандарти по здравни грижи. 

Професионалистите по здравни грижи са най-

голямата група медицински специалисти, като 

техните дейности и грижи се разглеждат като 

ценен ресурс в предоставянето на здравни 

услуги. Качеството на сестринските грижи 

представлява сбор от характеристики, които 

потвърждават съответствието на сестринството 

със съвременните достижения на науката и 

практиката. Въвеждането на нови 

организационни форми на грижа към пациента, 

прилагайки стандарти за изпълнение, както и 

непрекъснатото професионално развитие на 

професионалистите по здравни грижи  са 

гаранция за успешност и високо ниво на качество 

в здравните грижи. 

28. Dokova A., S. Borisova, T. Kostadinova, S. 

Panayotova. Mobility of nursing specialists for 

the improvement of their professional skills and 

competences. Journal of IMAB (ISSN 1312-

773X), импакт-фактор 0.500 по рейтинга 

на международните медицински списания 

за 2018  (под печат). 

The development of internal (within the country) and 
international cooperation is one of the priorities of 
the Faculty of Public Health (FPH) for the specialties 
of nursing and obstetrics. The Faculty has created 
all the necessary conditions for students’ and 
academic staff mobility through signed agreements 
for partnerships, including for students’ and 
teachers’ exchange with a number of European 
universities, which enable carrying out of trainings, 
internships and practices in foreign higher schools. 
Alongside with the “Erasmus+” programme 
mobilities during the students’ studies, mobilities can 
be carried out within the framework of the bilateral 
university agreements.   
Purpose: The study was aimed at following the 
development of students’ and academic staff 
mobility within “Erasmus” programme and its impact 
on their professional skills and competences. 
Material and methods: In the period 2011-2018 the 
“Erasmus+” Office at the Department of International 
Relations organized a total of 86 mobilities fulfilled 
by specialists of nursing care – nurses and midwives 
and trainings within bilateral cooperation 
agreements with partner universities. Currently, the 
Medical University of Varna is carrying out 78 
mobilities according to 19 “Erasmus+” agreements 
for students and academic staff of the Faculty of 
Public Health, of which 9 agreements for the 
students from the specialty of nursing, 7 “Erasmus+” 
agreements for students  from the specialty of 
obstetrics and 3 bilateral agreements with partner 
universities. After the completion of the mobility, the 
students fill in a questionnaire for their final report in 
which they evaluate the accomplished mobility. Our 
purpose was to study their assessment of the 
benefits for their professional qualification and future 
career. 
 
The mobility of students and academic staff 
increases the competences and the motivation for 
work, significantly improves the quality and the 
opportunities for career development [12].  The 
mobility participants adapt their knowledge and skills 
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in accordance with the international requirements 
and medical standards. Mobility enhances the 
international cooperation between the Medical 
University of Varna and its partners. The increasing 
interest to participate in mobilities on behalf of the 
students studying for nurses and midwives is an 
evidence for their motivation to improve their 
professional skills and competences, which in its 
turn, is a prerequisite for the improvement of the 
quality of nursing care in Bulgaria as well as 
competitiveness in the European Union. 
 

ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРАНИ 
СБОРНИЦИ ОТ НАУЧНИ ПРОЯВИ 
 
29. Milev M.,  T. Kostadinova, E. Georgieva, G. 

Petrova,S. Borisova, M. Boncheva Level of 

prior preparation and instructions of the patient 

about a forthcoming medical laboratory 

examination.  – In: The 4th Electronic 

International Interdisciplinary Conference,  

Dubai, August 10 - 14. 2015, 224 – 227,  

ISBN: 978-80-554-1090-6.  

 

The research studied the opinion of 569 

respondents. An anonymous individual poll 

completed within August –October, 2014 was the 

basis to study the opinion of patients, general 

practitioners, laboratory technicians and laboratory 

doctors working in the out-of-hospital care in the 

District of Varna. The poll statistically covered 90% 

of all laboratory experts in the out-of-hospital care 

and 64.3% of the general practitioners. 

Documentary, statistical and sociological methods 

were used. The documentary method is used in the 

analysis of references, documents and normative 

acts related to the awareness of the patients in the 

outpatient care in Bulgaria having a direct relation 

with the studied problem.  

A direct, anonymous, individual poll was used to 

collect, summarize and analyze information about 

the opinions and evaluations. 

Quantitative and qualitative methods, comparative 

analysis about the level of the prior preparation and 

instructions among the patients for a forthcoming 

medical laboratory examination were applied during 

processing of the data and analysis of the situation. 

The statistical methods were used to analyze and 

interpret the data with the purpose to reveal the 

essence of the monitored events and their 

interdependencies. 

A dependence is revealed between the populated 

area by a district town and the district as a whole and 

the most appropriate form of instructing the patients 

about preparation for a forthcoming laboratory 

examination (Х2is 6.846; р=0.03<0.05). The 

correlation coefficient shows that the relation is 

weak (r =0.241; р=0.013<0.05). Most doctors 

preferred the combined form of instructions 

irrespective of whether they are from the town of 

Varna or from the district, and within the district 

nobody preferred only the written form unlike those 

who preferred only the verbal form. From the town 

of Varna, few doctors preferred only the written form 

and most of them preferred only the verbal form of 

instructions. 

The data in the research show that the level of prior 
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preparation and instructions of the patient about a 

forthcoming medical laboratory examination is high 

and more than half of the patients have received the 

required information verbally. 

The comparative analysis of the data shows that the 

most appropriate form of patient instructions is the 

combined form which imposes elaboration of 

materials with accessible information about the 

requirements and conditions for prior preparation of 

the patient for a medical laboratory examination. 

 

30. Нури, Н., Върбанова, Н.,  Борисова, С. 

Асистиране на медицинската сестра при 

директна скелетна екстензия в 

ортопедично отделение. – В: ХІІ 

Национален форум на специалистите по 

здравни грижи „Непрекъснати здравни 

грижи – условие за високо качество на 

живот“, Шумен, 2016, Сборник доклади, 221-

225, ISBN 978-619-221-081-6. 

 

Екстензионната терапия – екстензия или 

тракция, представлява медицинска процедура, 

при която с помощта на специален уред или само 

с ръце, се упражнява теглителна сила върху 

горен и долен крайник, гръбначния стълб и таз. 

Показанията за извършването й – 

предоперативна подготовка, дефинитивно 

лечение при контраиндикации за операция. 

Екстензията е два вида – директна и индиректна. 

Индиректната тракция е тяга, упражнена върху 

тялото, посредством пластири, прилепени към 

кожата. Директната екстензия е теглене, 

приложено директно върху тялото посредством 

временни импланти – игли или винтове. Силата 

на тракцията се изчислява като процент от 

телесното тегло – от 2 до 10%, в зависимост от 

проблемната зона, върху която трябва да се 

приложи усилието. Обичайните места за 

прихващане на скелетната екстензия са 

проксималния край на тибията, калканеусът, 

дисталният фемур и олекранонът, като 

поставянето се извършва под анестезия. 

Правилното поставяне на прикрепващите 

средства е от основно значение за правилното 

натоварване с килограмите на съответната кост. 

Целта на проучването е да се очертае с 

технически фиш асистиране на медицинската 

сестра при директна скелетна екстензия. 

Материал и методи: За периода от 01. 2015г. до 

12. 2015 г.(12 месеца) през Клиниката по 

ортопедия и травматология на МБАЛ “Св. Анна” 

АД са преминали общо 2395 пациенти, от които 

на 254 пациенти е поставена директна екстензия 

до провеждане на операцията, а на 15 - тя е 

определена като дефинитивно лечение. 

Използвани са: документален метод, 

наблюдение и анализ на литературни източници. 

Резултати и обсъждане: При 249 (98%) пациенти 

за срока на използване на тракцията не са 

отчетени усложнения. При 5 (2%) пациента е 

наблюдавана начална инфекция около иглата, 

което е наложило смяна на мястото й. 

Изработен и въведен в практиката на клиниката  

е технически фиш структуриран в определение и 
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същност на процедурата, представени 

необходимите принадлежности за провеждане и 

алгоритъм на участие и последващи грижи за 

пациента след извършената манипулация.  

 

31. Rashkova  Zh., S. Borisova.  Anorexia nervosa 

- degree of public awareness. – В:  ХІІІ 

Национален форум на специалистите по 

здравни грижи „Здравните грижи – 

настояще и бъдеще“ с международно 

участие и студентска постерна сесия. 

Шумен, 2017, Сборник доклади, 172-177, ISBN 

978-619-978-619-221-168-4. 

 

Анорексия Невроза е сложно и многостранно 

психическо разстройство. Младите жени на 

възраст между 13-24 години са изложени на най-

голям риск. Хората с анорексия поддържат 

телесно тегло, което е под нормата за тяхната 

височина и възраст. Хранителните разстройства 

могат да имат отрицателно въздействие върху 

всички аспекти на живота. Постояннота диета, 

натрапчивото упражняване и изчистването могат 

да увредят тялото. Недохранването, 

дехидратацията, самопредизвиканото 

повръщане и злоупотребата с лаксативи могат 

да разрушат жизнените органи. Повечето жени, 

които се борят с анорексия, също се борят със 

съпътстващ проблем.  

За постигане целите на изследването е проучено 

мнението на 50 студента от Медицински 

университет, град Варна на възраст от 19 до 30 

год. подбрани на случаен принцип. Приложен е 

анкетен метод. Изследването е проведено през 

месец октомври 2017г. За анализ на първичната 

социологическа информация са използвани 

програмните продукти на Microsoft Excel 2013. 

Преобладаващият дял от респондентите 

определят своите познания, относно 

хранителните нарушения на високо ниво (54%). 

Немалка част от тях (40%) заявяват средно ниво 

на информираност по темата. Оптимистичен 

факт е ниският процент (6%) на респондентите, 

които споделят, че не са достатъчно запознати с 

болестта. Добрата информираност на 

студентите, относно хранителните нарушения се 

обяснява с факта, че се обучават в Медицински 

университет и са запознати в различна степен с 

този тип заболявания. 

Резултатите предизвикаха по-задълбочено 

разглеждане върху нивото на осведоменост по 

темата и по-конкретно за анорексия невроза. 

Често анорексията съществува заедно с 

тревожност, депресия или наркотична 

зависимост. Това прави лечението по-сложно, 

тъй като всички проблеми трябва да бъдат 

лекувани едновременно. Това заболяване е 

силно разрушително разстройство, което 

уврежда тялото, ума и духа на човека. Има и най-

високата смъртност при всяко психиатрично 

разстройство. Информираността може да 

доведе до превенция и ранна диагностика и 

лечение. Познаването на хранителните 

разстройства също може да доведе до повишено 
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съзнание и съпричастност към тези, които 

страдат или се борят с тях. Хранителните 

разстройства не разграничават пола, класа, 

расата или възрастта. Те могат и се случват на 

всеки. 

Болшинството от респондентите имат добра 

информираност и дълбок поглед върху 

хранителните нарушения и в частност анорексия 

невроза, което е предпоставка за добра и 

своевременна профилактика на заболяването 

(70%). 

Резултатите от проведеното проучване са 

позитивни по отношение на информираността на 

студентите, относно анорексия невроза. 

За предотвратяване възникването и 

разпространението на хранителни нарушения е 

нужна добра осведоменост, квалифицирана 

медицинска помощ, провеждане на обучителни 

кампании и промотиране на здравословни 

модели на хранене и начин живот, сред 

подрастващите, техните родители и 

обществеността. 

 

32. Цветкова В., С. Борисова. Приемливост на 

методите на системата „active learning“ за 

справяне със стреса в детските 

отделения.  – В:  ХІІІ Национален форум на 

специалистите по здравни грижи 

„Здравните грижи – настояще и бъдеще“ с 

международно участие и студентска 

постерна сесия. Шумен, 2017, Сборник 

доклади, 139-144, ISBN 978-619-978-619-

221-168-4. 

Понятието “Active learning” има много широк 

спектър от алтернативни значения. Някои от 

значенията са: „Учене чрез игра”, „Технологично 

базирано обучение” и „Обучение базирано на 

активност”. 

За научното изследване приоритетни са 

дейностите „активност“, „игра“ и „технологии“, 

като по този начин се ангажира вниманието на 

детето в интересни за него занимания. Към 

днешна дата съществуват над 100 различни 

техники на системата „Active learning“. Част от 

тях са подложени на тест за приемливост от 

родители и специалисти по здравни грижи в 

детски болнични заведения (отделения). 

Цел на изследването: приложимост на методите 

на системата „Active learning“ за намаляване на 

нивото на стреса от хоспитализацията и 

повишаване на степента на адаптация на децата 

за възрастова група от 1 до 2години. 

 

За изследване на мнението на специалистите по 

здравни грижи на хоспитализираните деца с 

остри заболявания от 1 до 2 годишна възраст, за 

приложимостта на методите на системата „Active 

learning“ ,за намаляване на нивото на стреса от 

хоспитализацията и повишаване на степента на 

адаптация на децата е подготвено и проведено 

анкетно проучване в университетски и 

многопрофилни болници в страната.  
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Разработени са анкетни карти за провеждане на 

социологическо проучване, в които са включени 

групи от изследователски въпроси, като на всеки 

въпрос се поставя оценка съгласно скалата на 

Ликерт. 

За подобряване на емоционалния статус на 

болното хоспитализирано дете е необходимо 

разчупването на традиционните методи на 

лечение чрез нови съставки от типа на активното 

учене, учене чрез игра, интерактивно обучение в 

болничната среда. Алтернатива за 

намаляването на стреса е прилагането на Active 

learning в точното време и на подходяща тема 

според възрастта, здравното състояние и 

болничният режим на детето. 

 

33. Янчева Ст., М. Нанкова, С. Борисова. 

Грижи и психотерапевтичен подход на 

медицинската сестра към пациентите с 

муковисцидоза.  – В:   Първа национална 

конференция “Общественото здраве – 

глобален приоритет в науката и 

практиката”. Варна, 2017, Сборник 

доклади, 327-331, ISBN 978-619-221-087-8.  

Представени са спецификата на грижи и 

алгоритъм за поддържане на качество на живот 

на пациенти със заболяване муковисцидоза. 

Поведението и дейностите на медицинската 

сестра за профилактика и превенция на 

заболяването са изведени въз основа на 

характеристиките в състоянието и 

потенциалните промени в него.  

 

34. Борисова С. Стандарти по здравни грижи 

– приоритет на съвременното 

сестринство.  – В:   Първа национална 

конференция “Общественото здраве – 

глобален приоритет в науката и 

практиката”, Варна, 2017,  Сборник 

доклади, 322-326,  ISBN 978-619-221-087-8.  

Дейността на медицинската сестра се основава 

на правила и норми за добра практика основани 

на цялостна концепция в прилагането на 

стандарти по здравни грижи.  

 

В България няма нормативно въведени 

стандарти, които да ръководят дейността на 

медицинските сестри. Усилията на сестринските 

организации  са насочени към издигане на 

авторитета и очертаване на автономността на 

практиката на сестринската професия, като се 

определят ценностите и приоритетите на 

сертифицираните медицински сестри в 

България. 

Целта на настоящото проучване е да се 

разработят и предложат критерии за въвеждане 

и предложение за стандарти по здравни грижи в 

извънболничната помощ.  

Проучването доказва наличие на обучен ресурс 

от здравни професионалисти в бакалавърски и 

магистърски програми по Управление на 

здравните грижи, които имат придобити 

задълбочени познания и умения за изработване 

на инструменти за поддържане на качеството на 
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здравните грижи – стандарти, протоколи, 

технически фишове, длъжностни 

характеристики, алгоритми и др.  

Европейският опит и кариерното развитие на 

ръководителите по здравни грижи създава 

предпоставки за оценяване на важността и 

изработване на собствени критерии за качество 

на здравните грижи в клиниката, болницата или 

практика, в която работят.  

Разработена е концепция за прилагане на 

стандарти по здравни грижи в рамките на 

компетенциите на медицинските сестри за 

практикуване на професията в нашата страна.  

За реализирането са формулирани задачи: 

запознаване на практикуващите медицински 

сестри с проблема за прилагане на стандарти по 

здравни грижи; определяне на условията за 

прилагане на стандарти; разработване на 

специфична сестринска документация, 

отразяваща сестринския процес; разработване 

на препоръки, отнасящи се до въвеждането и 

прилагането на стандарти по здравни грижи.  

Предложени са методи, които могат да бъдат 

използвани в процеса на прилагане на 

стандартите по здравни грижи.  

 

35. Борисова С.,   Инструментариум за 

прилагане на сестринска диагноза. – В:   

Първа национална конференция 

“Общественото здраве – глобален 

приоритет в науката и практиката”, 

Варна, 2017, Сборник доклади, 337-341, 

ISBN 978-619-221-087-8. 

Сестринството изисква прилагане на високо 

ниво на професионален опит, готовност за 

вземане на сложни решения и чувство за 

отговорност. Успехите в развитието и 

признаването на сестринското дело в света, като 

и непрекъснатото развитие на теорията 

продължават да стимулират промените в тази 

професия.  

Целта на настоящото проучване е установяване 

на готовността и възможностите на практиката 

за прилагане на сестринска диагноза в 

сестринството.  

За провеждане на проучването е проведена 

пряка анонимна анкета (02 - 04.2017 г.) с 

медицински сестри практикуващи в лечебни 

заведения в страната (245). Проучен е 

международен опит в прилагането на сестринска 

диагноза, както и нормативни документи, 

регулиращи дейността на медицинската сестра.  

Сестринската диагноза е неразделна част от 

плана за сестрински грижи и е важен инструмент 

за индивидуализиране на грижите за пациента. 

Голяма част от анкетираните лица оценяват 

необходимостта от поставяне на сестринска 

диагноза в процеса на оказване на грижи(69%). 

Значителна част от медицинските сестри 

определят ролята на медицинската сестра като 

ключова в медицинския екип при осъществяване 

на индивидуален подход при всеки пациент 

(74%). Проучването доказва, че медицинските 

сестри често в своята практика вземат решения 

относно полаганите грижи за пациента. 

Допускаме, че съществува разлика в тези 

решения в зависимост от спецификата на 

дейност съответстваща на различните клинични 

сектори.  

Прилагането на сестринския процес в практиката 

е необходимост, която ще насочи в правилна 

посока полаганите сестрински интервенции. 

Обективната оценка на състоянието и 

сестринската диагноза дават възможност на 

медицинската сестра правилно да планира и 

предвиди действията си към пациента.  

 

36. Борисова С., П. Илиева, А. Димова. План за 

следоперативни акушерски интензивни 

грижи. – В: ХІІІ Национален форум на 

специалистите по здравни грижи 

„Здравните грижи – настояще и бъдеще“ с 

международно участие и студентска 

постерна сесия. Шумен, 2017, Сборник 

доклади, 318-322, ISBN 978-619-978-619-

221-168-4. 
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Процеса на предоставяне на акушерски 

следоперативни интензивни грижи за родилка 

включва планиране, организиране, наблюдение, 

грижа, която изисква не само изпълнението на 

лекарските назначения и препоръки, а и 

събиране на данни и техният анализ. В този 

процес изключителна важност заема клиничното 

мислене, професионалната подготовка на 

акушерката за изпълнение на манипулациите и 

процедурите както и адекватно наблюдение.  

Целта на проучването е да се определят 

характеристиките в общото  специализираното 

наблюдение и грижите за оперирана родилка 

като се изработи план за акушерски грижи. 

Представени са компоненти на акушерската 

грижа и на тяхна основа е формулиран план за 

грижа в акушерската практика.  В етапа на 

изработване се включват съвкупност от правила 

насочени към преодоляване на нарушенията, 

осигуряване на психически и физически комфорт 

на родилката. Акушерската грижа трябва да 

бъде навременна и постоянна, да се 

задоволяват физическите и психическите нужди 

и да водят до пълно възтановяване на 

родилката. За целта се изисква акушерките да 

предоставят индивидуални грижи в зависимост 

от потребностите, прилагайки холистичен 

подход, който би повишил ефективността и 

качеството на положената акушерски 

интензивни грижи. 

Изработването и изпълнението на плана за 

грижа е свързано и с осъществяване и 

извършване на акушерска интервенция с цел 

преодоляване на нарушенията и осигуряване на 

психически и физически комфорт за родилката. 

Акушерските грижи имат за цел подобряване 

здравето на родилката и носещи 

удовлетвореност. При изпълнение на плана за 

акушерски интензивни грижи ,трябва да се 

следват правилата и етично професионалните 

стандарти, като вниманието е насочено към 

възстановяването на родилката. 

 

37. Димова А., П. Илиева, С. Борисова. 

Необходимостта от здравно възпитание 

за намаляване на сърдечно-съдовия риск – 

модел за превенция на сърдечно-съдови 

заболявания. – В: ХІІІ Национален форум на 

специалистите по здравни грижи 

„Здравните грижи – настояще и бъдеще“ с 

международно участие и студентска 

постерна сесия. Шумен, 2017, Сборник 

доклади, 308-317, ISBN 978-619-978-619-

221-168-4. 

Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) имат 

важно медико – социално значение както в 

национален така и в световен мащаб, което се 

определя от високата  честота на заболяемост, 

инвалидност, смъртност и големите социално – 

икономически щети за болния, семейството и 

цялото общество. По данни на Националния 

статистически институт за 2016 година в 
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България те представляват 65 % от смъртността 

по причини.  

Цел на настоящото проучване е разкриване 

информираността относно основните рискови 

фактори водещи до  повишаване на сърдечно-

съдовия риск и да предложи подходящ модел за 

превенция на сърдечно-съдовите заболявания. 

Проучването е проведено през периода юли-

септември на 2017 година чрез собствено 

разработен инструментариум - две анонимни 

анкетни карти в „СБАЛК Мадара“ – ЕАД гр. 

Шумен като генералната съвкупност обхваща 95 

анкетирани лица разпределени както следва: 

Пациенти преминали на лечение - 65; 

Медицински специалисти – 30. В процеса на 

изследването са използвани документален, 

социологически и статистически методи. 

Високата смъртност от заболявания на органите 

на кръвообращението е свързано с наличието на 

редица рискови фактори разпространени сред 

населението, които могат да бъдат ефективно 

модифицирани и контролирани чрез подходящи 

здравно образователни програми, за промяна на 

негативния поведенчески модел. 

Повишаване информираността на пациентите 

чрез подходящи здравно-образователни 

програми е основен подход в превенцията на 

ССЗ. Ефективността на обучението зависи до 

голяма степен от желанието на пациентите за 

обучение.  

Всички анкетирани пациенти  имат желание да 

повишат знанията си по отношение на 

модифицируемите рискови фактори и начина им 

на повлияване, голяма част (92,30%) от тях 

изказват желание да се включат в здравно-

образователни програми за придобиване на 

знания по темата и формиране на умения за 

подобряване на поведенческия модел, 

минимален дял (7, 69%) изразяват несигурност. 

Анализа на резултатите по отношение на  

хранителните навици, двигателната активност и 

стреса показва, че само  9,23% предпочитат 

пресните плодове и зеленчуци, предпочитаната 

кулинарна технология е пърженето (46,15%), 

56,92% имат неправилен режим на хранене, 

47,69% имат ниска двигателна активност, 

половината съобщават за ежедневно изпитване 

на стрес (50,77%). 

С цел намаляване на сърдечно-съдовия риск 

здравните специалисти трябва да обучават 

пациентите в идентифицирането на рискови 

фактори, да формулират цели за 

модифицирането им и да формират 

поведенчески умения за подобряване на 

хранителните и двигателните навици, справяне 

с тютюнопушенето и прекомерната употреба на 

алкохол, измерване и проследяване на 

артериалното налягане, справяне със стреса. 

 

38. Илиева  П., А. Димова, С. Борисова. 

Специалистите по здравни грижи в 

подкрепа на жената за новата им роля – 

ролята на родител. – В: ХІІІ Национален 

форум на специалистите по здравни грижи 

„Здравните грижи – настояще и бъдеще“ с 

международно участие и студентска 

постерна сесия. Шумен, 2017, Сборник 

доклади, 302-307, ISBN 978-619-978-619-

221-168-4. 

Периодът след раждането е един от най-

чаканите моменти в живота на една жена. Това 

значимо и важно събитие е свързано с 

настъпването на емоционални и социални 

промени, които могат да се отразява 

неблагоприятно на взаимовръзката майка – дете 

и да възпрепятстват адаптацията към новата и 

роля – ролята на родител.  Подкрепата и 

професионалния разговор по въпросите 

свързани с майчинството и отглеждане на 

детето допринасят за по-лесната адаптация към 

новия период в живота на жената. Основна 

задача на специалистите по здравни грижи е да 

открият тревожността и да съдействат за 

нейното предотвратяване, да вдъхнат доверие и 

увереност за справяне с новите отговорности.  

Цел на разработката е проучване на 

психологичните нагласи на майките и техните 

очакванията за ролята на специалистите по 
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здравни грижи в адаптацията им към новата 

роля – ролята на родител.  

За постигане на целите на изследването се 

проведе анкетно проучване чрез собствен 

разработен инструментариум – пряка анонимна 

анкета съдържаща 10 въпроса сред 70 родилки 

в АГО – звено „Родилно” гр. Шумен ”. 

Проучването е проведено периода юли – 

септември 2017 година. 

Множество фактори могат да повлияят на 

емоционалното благосъстояние на бъдещите 

майки, което е в основата на добрия изход на 

бременността, раждането и адаптацията им към 

ролята на родител.  

Проучването на литературни източници относно 

проблема показва, че много автори търсят 

връзка между чувството на тревога и 

безпомощност с възрастта на родилките, а други 

смятат, че такава няма.  

Степента на подготвеност кореспондира с по-

добрата информираност. За да насочим 

изследването в тази посока попитахме 

родилките за източниците, от които се 

информират по въпроси свързани с 

бременността, раждането и периода след него. 

Направихме сравнителен анализа на 

признаците образователно ниво/източници на 

информация. Анализа на резултатите показват 

съществена разлика в посочените източници при 

трите групи респонденти.  

За родилките с основно и по-ниско образование 

(37,14%) достоверен източник на информация е 

семейството (73%), приятелки (69,20%), 

интернет (46,10%) и малка част от тях посочват 

акушер-гинеколога и акушерката като 

източниците, което може да се дължи на 

недостатъчният им обхват от Женска 

консултация или техните редки посещения. 

На водещо място като източник на достоверна 

информация майките със средно образование 

(34%) поставят интернет сайтовете (46,10%), 

следвани от тези, които получават информация 

от акушерката (54,20%), акушер-гинеколога 

(45,80%). Този факт буди безпокойство, тъй като 

висок процент от информация в интернет 

пространството е недостоверна и изкривена. 

От изведените резултати можем да направим 

следния извод: образователното ниво е в 

корелация с обращаемостта на пациентите към 

здравна информация. Жените с по-високото 

образователно ниво предпочитат да търсят 

съвети от специалисти, докато жените с по-

ниското образователно ниво търсят не толкова 

професионални и достоверни източници.  

Адаптацията на родилките към новата им роля – 

тази на майка зависи до голяма степен от 

адекватната емоционална и социална подкрепа. 

Превенцията чрез психопрофилактика и 

пренаталната подготовка ще допринесат за 

психо-емоционалното благосъстояние на 

бъдещите майки и за ранното изграждане на 

връзката майка – бебе.  Здравните специалисти 

и в частност акушерките трябва да умеят да 

долавят и снижават тревожността като вдъхват 

увереност на родилките, че те са най-добрите 

майки за своите деца. 

 

39. Борисова С., М. Нанкова, Е. Николова, 

Иновативни практики на работещите 

хора в предпенсионна и пенсионна възраст. 

– В:  Първа конференция с международно 

участие „Здравните грижи – принос за 

качеството на живот“, Варна, 2016.  

Темата за работещите възрастни е 

изключително актуална предвид застаряването 

на населението в развитите страни. 

Изследването представя анализ на примери на 

добри практики на страни от Европейския съюз и 

Съединените американски щати на хора над 55 

години, които продължават да работят и да 

бъдат полезни със знанията и уменията си. 

Анализът на чуждестранният опит показва 

необходимостта от промени по отношение на 

пенсионната реформа, като едновременно с 

увеличаването на възрастта на пенсиониране 

трябва да се въвеждат промени в работа и 

почивката на хората в предпенсионна и 

пенсионна възраст. 
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40. М. Желязкова, С. Борисова, И. Димитров, 

Програма за подкрепа на семейства с деца, 

болни от захарен диабет, в училищна 

среда. –В: Първа конференция с 

международно участие „Здравните грижи – 

принос за качеството на живот“, Варна, 

2016. 

Захарният диабет е най-честото заболяване на 

обмяната при деца в училищна възраст. 

Източниците на информация за заболяването са 

лесно откриваеми в онлайн пространството, но 

научната истина е трудна за диференциране. 

Семейството не винаги има достатъчно здравна 

култура по отношение на храненето, 

двигателния режим и ролята на 

наследствеността като фактор за развитие на 

захарен диабет. Доверието към специалистите е 

насочено най-често към училищната медицинска 

сестра, личният лекар и психолога. 

Разработването на програма за управление и 

профилактика на заболяването би подкрепило 

семейството, би допринесло за подобряване на 

живота на децата в училищна възраст и би 

осигурило информация на качествено 

медицинско ниво за техните родители. 

Получените разултати спомагат да се изясняват 

дефицитите в познанията и поведението при 

заболяването захарен диабет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНИЦИ 
 

41. Димитрова, В., С. Борисова, С., Илиева, 
Първи стъпки в акушерството. Учебник, 
Варна, 2016, 178, ISBN: 978-619-221-030-4. 

 

Учебникът представя съдържание, 

съобразено със съвременните стандарти в   

акушерската практика. Подпомага 

изграждането на основни профилиращи 

знания и умения за манипулативните техники 

и основните хигиенни грижи за пациента.  

Съдържанието е съобразено с учебния план 

и учебни програми на преподаването. 

Предоставя информация за прилагане на 

сестринския процес при пациенти в акушеро-

гинекологичната практика.  
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42. Тончева С., С. Борисова, Теоретични 

основи на сестринските грижи. Учебник, 

Варна, 2017, 86, ISBN 978-619-221-032-8. 

 

Сестринските грижи са комплекс от сложни 

елементи и явления, които допринасят за 

определяне на спецификата на дейностите. 

Хуманната роля на сестринската професия 

изисква от медицинските сестри да се грижат за 

хората като индивиди, семейства и групи 

(социални, професионални, рискови и др.) по 

време на целия им жизнен цикъл; да определят 

и подпомагат развитието на техния физически, 

психически и социален потенциал в рамките на 

трудовата и битовата им среда. 

Нарастването на потребността на населението 

от болнична помощ и реформата в 

сестринството предполага значителни 

изменения във функциите и организацията на 

труда на медицинските сестри, което ще 

способства за по-рационално използване на 

потенциала на медицинските специалисти.  

Учебникът е съставен в отговор на 

потребностите на медицинските сестри в 

периода на тяхното обучение и по-нататъшна 

професионална реализация. Очертани са 

ролята, мястото и значението на новата 

философия на сестринските грижи, като се 

представят съвременни теории и модели за 

развитието на сестринството. 

43. Генова К., Д. Гроздева, С. Борисова, Т. 

Цветкова, Дете – норма и патология. 

Компендиум по сестрински грижи. Учебник,  

Варна, 2017, 189,  ISBN 978-619-221-035-9. 

Детското здраве е ценност, която зависи от 

редица социално-икономически фактори.  

Изучавайки етиологията, клиничната картина и 

спецификата на сестринските интервенции се 

предоставят възможности за оказване на 

качествени грижи, отговарящи на непрекъснато 

нарастващите потребности на децата. 

Материалът е съобразен с учебните планове и 

програми на преподаването на дисциплината 

„Сестрински грижи в педиатрията“, но заедно с 

това се предоставя и информация за 

организацията на медицинското обслужване при 

деца. Формирането на умения и навици за 

специфично поведение при оказване на 

сестрински грижи в педиатрията, изисква висок 

професионализъм, наблюдателност, клинично 

мислене при откриването на признаци и промени 

в състоянието на децата.  

 

44. Николова М., С. Борисова, Сестрински 

дейности в анестезиологията и 

интензивното лечение. Учебник,  МУ-

Варна, 2017, 201, ISBN 978-619-221-040-3.  

Грижата за пациенти, настанени в отделенията 

за интензивно лечение, е сложен комплекс от 

мерки и дейности, които оказват въздействие за 

бързото възстановяване и изхода от 

заболяването. Бързата промяна в състоянието 

на пациента изисква внимателното му 

проследяване, анализ и оценка на 

потребностите, ясно и бързо ориентиране в 

ситуацията и клинично наблюдение.  

Медицинската сестра поема инициативата и 

контролира изпълнението на дейности, които са 

насочени към придобиване на възможно най-
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ранна независимост за пациента. Подпомага 

пациента в изпълнението на предвидените 

предписания от лекуващия лекар и изпълнява 

дейности, които се основават на: защита правата 

на пациента по отношение на качеството на 

грижи; рационално изпълнение на задължения и 

отговорности; насърчаване на рационално 

използване на здравните ресурси; подобряване 

на професионалната квалификация; спазване на 

правилата за добра сестринска практика.  

Учебникът „Сестрински дейности в 

анестезиологията и интензивното лечение“ 

представя съдържание, съобразено със 

съвременните стандарти в анестезиологията и 

интензивното лечение. Подпомага изграждането 

на специфични умения и поведение при 

подготовката за анестезия, контрол на 

жизнените функции по време на операция, както 

и реанимация и интензивна терапия на 

оперирани или консервативно лекувани болни.  

Интензивните грижи са динамичен лечебен 

процес, при който своевременното, незабавното, 

правилното и точно реагиране на промените в 

състоянието на болните е от изключително 

важно значение за успешния резултат. 

Медицинските сестри, работещи в структурите 

на анестезиология и интензивно лечение, трябва 

да притежават знания и клинични умения, 

гарантиращи компетентност за изпълнение по 

индикации в пълен обем на мониториране, 

кардиопулмонална ресусцитация и интензивно 

лечение и прилагане на мерки и специфични 

процедури за профилактика на ВБИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Николова М. С. Борисова, Сестрински 

процес в хирургичната сестринска практика, 

Учебник, Варна, 2017, 109, ISBN 978-619-

221-039-7. 

 

Учебникът „Сестрински процес в хирургичната 

сестринска практика“ представя съдържание, 

съобразено със съвременните стандарти в 

хирургията. Подпомага изграждането на 

специфични умения и поведение при работа на 

медицинската сестра в хирургично отделение и 

операционна зала.  Материалът е съобразен с 

учебните планове и програми на преподаването 

на дисциплината „Сестрински грижи при болни с 

хирургични заболявания“. Предоставя 

информация за прилагане на сестринския 

процес при грижите за болни с хирургични 

заболявания. 

Учебникът има за задача да представи 

теоретични и практически аспекти, свързани със 

спецификата и особеностите на хирургичните 

грижи. Разгледани са съвременните виждания и 
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насоки за развитие на сестринските дейности и 

грижи в областта на оперативната, общата и 

специалната хирургия.  

Медицинската сестра активно участва в 

диагностиката, лечението и оказването на 

предоперативни и следоперативни грижи на 

пациенти в хирургичните клиники и отделения. В 

учебника са включени, както класически 

постановки свързани с науката за превръзките – 

дезмургия, така и съвременните превързочни 

техники. Разгледани са дейностите и 

задълженията на медицинската  сестра, като 

член на мултидисциплинарния екип в 

операционна зала. 

 

46. Егурузе К., В. Василева, С. Борисова, 

Сестрински грижи при неврологично болни. 

Учебник, Варна, 2017, 138, ISBN 978-619-

221-034-2. 

 

Клиниката на нервните заболявания протича 

най-често с промяна в рефлексната дейност, 

поява на патологични рефлекси, засягане на 

двигателната и сетивна дейност, качествени и 

количествени нарушения на съзнанието. Някои 

от тези заболявания са сред водещите причини 

за смърт, инвалидност, депресия и личностни 

изменения, както у нас така и в световен мащаб. 

Организацията относно диагностициране, 

лечение, рехабилитация и профилактика при 

пациенти с нервни заболявания е комплексен 

процес,  в които участва мултидисплинарен екип 

от специалисти. Сред основните цели на екипа 

са осъществяване на висококвалифицирана 

ранна диагностика, адекватно специфично 

терапевтично поведение и лечение, и не на 

последно място ефективно провеждане на 

първична и вторична профилактика на 

заболяванията на централната и периферната 

нервна система.  Медицинската сестра участва 

активно в осъществяването на диагностичния 

процес и провеждането на адекватно лечение на 

пациентите и профилактичната дейност, поради 

което налага високо ниво на познания в 

неврологичната област. 

 

ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ 
ИЗНЕСЕНИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ 
НЕВКЛЮЧЕНИ В ГОРНИТЕ 
СПИСЪЦИ 
 

47. Yulia Chusova Baikina Valeria Stefani Ivaylova  

Markova,  Rendering the emergency medical 

care on vessels аcil tibbi bakimin gemilerde 

uygulanmasi, Nursing congress,   

Maltepe, Turkey, 2018.   

 Mentor: Assoc. prof. Silvia Borisova 

Спешните мероприятие при предприемане на 

животоспасяващи дейности до идването на 

специализирана медицинска помощ са от 

изключително значение за възстановяване и 

поддържане на функциите на организма, както и 

предотвратяване на допълнителна травма, 

облекчаване на болката и др.  
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First aid is the important treatment of a patient and 

victim before a qualified medical care is provided. 

The first help is maintaining to save the life of the 

patient, prevent additional trauma, eliminate shock 

and relieve the pain. In some conditions (such as 

severe bleeding or asphyxia) help must be given 

immediately. In some situations, delayed help can 

cost the victim life. However, with most injuries and 

other emergency conditions, it is possible to begin to 

provide assistance without threatening the life of the 

victim or patient, which are necessary to find a 

member of the team that has first aid skills or to 

select the necessary medical supplies and 

equipment.  

When a ship is in port, or near to port where hospital 

and other medical attention are available, the first 

aid should be provided by workers in the ship until 

the hospital member arrives. At sea, in the absence 

of these facilities, trained ship’s officers are required 

to provide a victim with all necessary treatment. The 

content of my presentation is about first aid 

requirements for the safe and efficient immediate 

treatment of casualties before they are transported 

to the ship’s hospital or to a cabin for any necessary 

definitive treatment. However, anyone on a board 

may find a casualty and every seaman should know 

three basic life-saving actions to be given 

immediately while waiting for trained help to arrive. 

Reassurance and quick and effective attention to 

injuries and appropriate treatment of an injured 

person will relieve his condition. 

 

48. Ю. Чусова, А. Тихонова, С. Борисова. 

Чуждестранните студенти в МУ-Варна   

 предизвикателство и отговорност. –В:  

ХІІІ Национален форум на специалистите 

по здравни грижи „Здравните грижи – 

настояще и бъдеще“ с международно 

участие и студентска постерна сесия. 

Шумен, 2017. 

 

Чуждестранните студенти предпочитат да се 

обучават в Медицински университет – Варна, по 

проверена схема, основана на мнението на 

приятели и познати. Информацията, която 

получават е за успешен университетът и среда 

създаваща възможност за развитие. Обучението 

се провежда във високотехнологично 

оборудвани лаборатории и учебни бази за 

практика, библиотека с електронни читални и 

възможност за достъп до богати бази данни.  
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Основно предизвикателство пред 

чуждестранните студенти е затруднението в 

комуникацията и готовността за възприемане на 

учебното съдържание и изискванията на 

учебното заведение.  

49. А. Тихонова, Ю. Чусова, Особенности 

адаптации иностранных студентов в   

медицинском университете города Варна. 

– В: ХІІІ Национален форум на 

специалистите по здравни грижи 

„Здравните грижи – настояще и бъдеще“ с 

международно участие и студентска 

постерна сесия. Шумен, 2017, Сборник 

доклади, 260-266.  

Консултант: Силвия Борисова 

За много студенти времето за обучение е от най-

добрите години на техния живот, които се 

запомнят непрекъснато с усмивка. Обучението в 

чужбина е най-добрият начин да се научи чужд 

език като собствен. Комбиниране на 

проучванията с активна почивка, запознаване с 

културата, традициите и живота на други страни 

- позволява да се  стане "гражданин на света", да 

се провеждат полезни проучвания и да се 

разширяват познанията. 

Целта на проучването е  да се разкриие не само 

достойнството на обучението в чужбина, но и да 

потърсим предизвикателствата пред студентите. 

Разработен е въпросник на три езика, който се 

попълни от стедентите, които се обучават в 

Медицински университет-Варна  от различни 

страни: Англия, Беларус, Германия, Испания, 

Русия, Турция, Украйна, Финландия, Швеция, 

Япония. Голяма част от студенти при 

пристигането си в България са изправени пред 

много предизвикателства -  както физиологични 

(приспособяване към климата, кухня), така и 

социално-психологически характер (адаптиране 

към условията на живот, стандарти за поведение 

и изисквания за обучение). Повечето 

чуждестранни студенти оценяват отношенията 

си с български преподаватели и състуденти, 

което показва тяхната ефективна социално-

психологическа адаптация. 

 

50. В. Байкина, Ю. Чусова, Ст. Маркова, С. 

Борисова.  Организация на дейностите  

за оказване на медицинска помощ на  

кораб. – Във: Фестивал „Море и здраве“, 

Варна, 2018. 

 


	МОНОГРАФИЧЕН ТРУД
	ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
	ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ
	The development of internal (within the country) and international cooperation is one of the priorities of the Faculty of Public Health (FPH) for the specialties of nursing and obstetrics. The Faculty has created all the necessary conditions for stude...
	Purpose: The study was aimed at following the development of students’ and academic staff mobility within “Erasmus” programme and its impact on their professional skills and competences.
	Material and methods: In the period 2011-2018 the “Erasmus+” Office at the Department of International Relations organized a total of 86 mobilities fulfilled by specialists of nursing care – nurses and midwives and trainings within bilateral cooperati...
	The mobility of students and academic staff increases the competences and the motivation for work, significantly improves the quality and the opportunities for career development [12].  The mobility participants adapt their knowledge and skills in acc...
	ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРАНИ СБОРНИЦИ ОТ НАУЧНИ ПРОЯВИ
	УЧЕБНИЦИ
	41. Димитрова, В., С. Борисова, С., Илиева, Първи стъпки в акушерството. Учебник, Варна, 2016, 178, ISBN: 978-619-221-030-4.
	ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ ИЗНЕСЕНИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ НЕВКЛЮЧЕНИ В ГОРНИТЕ СПИСЪЦИ

