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СЪКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛИ 

ВБИ/ ИСМО – вътреболнични инфекции/ инфекции свързани с 

медицинското обслужване 

ГМС – главна медицинска сестра 

ЕС – Европейски съюз 

ИО – интензивно отделение 

КАИЛ – клиника по анестезиология и интензивно лечение 

ЛЗ – лечебно заведение 

ЛС – лекарствени средства 

МДЕ – мултидисциплинарен екип 

МС – медицинска сестра 

НСИ – национален статистически институт 

ОАИЛ – отделение по анестезиология и интензивно лечение 

ОКС – образователно квалификационна степен 

РМС – реанимационни медицинска сестра 

САЩ – Съединени американски щати 

СЗО – Световна здравна организация 

СМС – старша медицинска сестра 

УМБАЛ – Университетска многопрофилна болница за активно лечение 

 

Символи 

Sр   стандартна грешка на относителен дял 

²    критерий на Пирсън – Хи квадрат 

Df   (Degrees of freedom) – свободни степени 

Z     (z-score) – z-стойност 

P     ниво на значимост 

U    стандартно нормално разпределение 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Първото ICU (интензивно отделение, реанимация) е създадено в края 

на 1950 г. в Копенхаген от анестезиолога Биорн Ибсен, като част от 

специалността на спешната медицинска помощ и постепенно, с бързи 

темпове, започва своето развитие. С течение на времето, интензивните 

отделения са готови да заемат все по-важно място, като съществена част от 

лечебните заведения по света. 

Практиката показва, че работата по протоколи за здравни грижи е 

успешен метод за провеждане на медицински дейности и манипулации, 

тъй като спестява време на медицинските специалисти. Наличието на 

система от правила за поведение в сходни ситуации, под формата на 

клинични протоколи позволява в цялата страна да се поддържа определено 

качество на грижите, гарантиращо безопасността на пациента. 

В България до момента няма унифицирани клинични протоколи за 

здравни грижи за дейностите на медицинските сестри, работещи в 

интензивни отделения. Наличните анестезиологични стандарти дават 

насоки за работа и описват правила за правилна медицинска дейност, но не 

влизат в детайли относно сестринските интензивни манипулации. 

Разликите с ЕС и САЩ са много, като основно са свързани с различните 

системи на организация на здравеопазването, йерархия на сестринския 

персонал, технологичния напредък и различните по вид консумативи за 

работа в интензивно отделение. Именно поради това е необходимо 

изработените авторски клинични протоколи за здравни грижи да отговарят 

на общоприетите стандарти за работа в България и същевременно да бъдат 

подходящи спрямо описаните консумативи и алгоритмични действия към 

работната среда. Съществуват нагласи за все по-задълбочаващата се липса 

на медицински специалисти, работещи в сферата на интензивната грижа, 

поради факта, че в настоящите условия на здравната ни система, трудът на 

медицинските сестри не получава адекватна икономическа, 

психологическа и социална оценка. Поради недостиг, в практиката у нас се 

изпълняват предимно медицинските назначения, като комуникацията с 

болния и близките му са сведени до минимум. Сестринството у нас се 

отдалечи от предмета си на дейност и от тук и от пациента. Липсата на 

качествена грижа за пациента стана осезаема и влошава здравните 

показатели на нацията ни. Разработването и използването на клинични 

протоколи за здравни грижи допринася за улесняване на работния процес 

на медицинските сестри, стандартизиране на дейностите в интензивните 
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звена, както и подобряване качеството на тяхната работа. Този цялостен и 

системен процес е от важно значение за медицинските специалисти, 

работещи като един мултидисциплинарен екип в тежките условия на 

интензивна среда.  



Оптимизиране дейността на медицинските сестри в интензивно отделение,  
чрез протоколи за здравни грижи и оценка на ефективността от тях 

Валентина Владимирова Лалова 7 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел на изследването 

Да се разработят и внедрят конкретни правила за работа на 

медицинските сестри в Отделения по анестезиология и интензивно 

лечение, под формата на задължителни клинични протоколи за здравни 

грижи. Да се проучи мнението и нагласите на работещите в интензивни 

отделения за работа с клинични протоколи за здравни грижи. 

От целта на изследването, произтичат следните основни задачи: 

 

Основни задачи: 

1. Да се разгледат и критично анализират наличните в достъпната 

научна база данни, протоколи и правилата за работа на медицинските 

сестри в анестезиологични и интензивни отделения. 

2. Да се създадат клинични протоколи за здравни грижи в интензивно 

отделение, адаптирани към спецификата на българските условия и да 

се внедрят в проучените интензивни отделения. 

3. След прилагането на клиничните протоколи за здравни грижи да се 

проучи мнението и удовлетвореността на лекари и медицински 

сестри, относно работата с тях в интензивно отделение. 

4. Да се проучи мнението на експерти (хабилитирани преподаватели в 

областта на здравните грижи), относно реализацията и ефекта от 

прилагането на клинични протоколи за здравни грижи в ежедневната 

клинична практика. 

5. Да се направи сравнителен анализ между интензивните отделения на 

петте университетски болници в гр. Пловдив и мнението на 

медицинските специалисти работещи в тях. 

 

Анализирайки и обобщавайки поднесените по-горе литературни 

данни, е формулирана следната 

Научна хипотеза – Въвеждането и периодичното актуализиране на 

клинични протоколи за здравни грижи за дейността на медицинските 

сестри в интензивни и анестезиологични отделения повишава качеството 

на полаганите грижи, безопасността на пациента и удовлетвореността от 

работния процес. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ  

Обект на изследването 

Обект на изследването са клиничните протоколи за дейностите на 

медицинските сестри в интензивно отделение. 

Предмет на изследването 

 усъвършенстване на дейностите, които извършват медицинските 

сестри в интензивно отделение и улесняване на работния процес; 

 оптимизиране на организацията и ръководството с оглед повишава-

не ефективността на извършваните сестрински интензивни грижи; 

 подобряване подготовката на новопостъпилите в интензивно 

отделение медицински сестри; 

Единици на наблюдението 

А) Логически единици на наблюдението са 178 лица, от които 129 

медицински сестри, 49 лекари – анестезиолози, работещи в интензивни 

отделения към университетските многопрофилни болници за активно 

лечение на територията на град Пловдив, 12 хабилитирани преподаватели 

в областта на здравните грижи. 

Експерти: 

Експертната оценка е получена от хабилитирани преподаватели в 

областта на здравните грижи, работещи към висши учебни заведения на 

територията на България, както следва: 

 Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна; 

 Медицински университет – Плевен; 

 Медицински университет – Пловдив; 

 Медицински университет – София;  

 Русенски университет „Ангел Кънчев“;  

 Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас; 

 Тракийски университет – Стара Загора, Медицински факултет; 

 Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, 

филиал Сливен.  

Б) Технически единици на наблюдението – това са отделните 

интензивни отделения към всички университетски многопрофилни 

болници за активно лечение в град Пловдив както следва: 

 УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – Клиника по анестезия и интензивно 

лечение (КАИЛ); 
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 УМБАЛ „Каспела” – Отделение по анестезиология и интензивно 

лечение (ОАИЛ);  

 УМБАЛ „Пловдив” АД – Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение (ОАИЛ); 

 УМБАЛ „Пълмед” – Отделението по анестезиология и интензивно 

лечение (ОАИЛ); 

 УМБАЛ „Еврохоспитал” – Пловдив – Отделението по 

анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ). 

Признаци на наблюдението 

 Факториалните признаци на респондентите са както следва: пол; 

възраст; образователно-квалификационна степен; общ трудов стаж; 

трудов стаж в интензивно отделение; заемана длъжност; месторабота; 

 Резултативни признаците на наблюдение са:  

 признаци, отнасящи се до желанието на медицинските специалисти, 

относно възможностите за улеснение на тяхната работа; 

 признаци, свързани с характера на работата на лекари и медицински 

сестри в интензивно отделение; 

Критерии за включване:  

 Всички медицински сестри и лекари в работоспособна възраст, 

работещи в съответното направление към УМБАЛи на територията 

на град Пловдив, независимо от техния пол, етническа 

принадлежност и други демографски и социо-икономически 

характеристики; 

 Хабилитирани преподаватели по основни дисциплини, като 

„Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични 

основи. Практически основи на сестринските грижи”; 

Критерии за изключване:  

 Напусналите професията медицински сестри, поради пенсиониране 

и такива с професионален стаж по-малко от 3 месеца; 

 Хабилитирани преподаватели от филиали към изброените висши 

учебни заведения, които не са върнали попълнена карта за 

експертна оценка; 

Етапи на проучването 

Позоваването на 27 авторски клинични протокола за здравни грижи, 

предоставени за работа в интензивните клиники към Университетските 

многопрофилни болници за активно лечение в гр. Пловдив, цели 
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проучване мнението на медицинските специалисти, работещи с тях. Беше 

проведено пилотно проучване, което се реализира на територията на гр. 

Пловдив през 2013/ 2014 г. и обхвана работещи в УМБАЛ „Св. Георги” – 

КАИЛ (Клиника по анестезиология и интензивно лечение). Целта е 

тестване на надеждността и валидността на изготвения инструментариум 

във връзка с въпросите, свързани с мнението и оценката за създадените 

клинични протоколи за здравни грижи. След анализа на получените 

пилотни резултати, бяха направени корекции в анкетната карта, като някои 

от въпросите бяха премахнати или заменени с други. Беше увеличен 

обхвата на респондентите в бъдещото проучване. Същинското проучване е 

осъществено по работните места на анкетираните лица, в периода януари 

2014 г. – февруари 2016 г.  

 Първи етап – изработване на авторски клинични протоколи за 

основните и високоспециализирани дейности, които извършват 

медицинските сестри в интензивно отделение. Преди изработването на 

протоколите са проучени наличните такива по места. Проучени са също 

така разработени до момента документи, като – програми, указания и 

правилници, действащи в лечебните заведения, които също са част от 

стандартите за работа на медицинските специалисти; 

 Втори етап – създаване на инструментариум за изследване на 

нагласите за използването на клинични протоколи за здравни грижи и 

факторите, които ги предопределят; 

 Трети етап – пускането на протоколите в експлоатация (2014 г.); 

 Четвърти етап – проучване мнението и нагласите на 

медицинските специалисти след използването на клиничните протоколи в 

ежедневната им работа (2014 – 2016 г.); 

 Пети етап – проучване експертно мнение на 12 хабилитирани 

преподаватели в областта на здравните грижи (март – юли 2018 г.). 

Администриране: 

 кореспонденция с писма до директорите на лечебните заведения за 

съдействие и разрешение за осъществяването на научния труд; 

 получени са 12 броя експертни оценки, с цел проучване мнението 

на хабилитирани преподаватели в областта на здравните грижи, относно 

реализацията и ефекта на прилагане на системата от правила, под формата 

на изработените авторски клинични протоколи за здравни грижи. 
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Методи: 

Социологически метод 

I. Метод на интервю – беше проведено стандартизирано интервю 

„лице – в – лице“ с лекари – анестезиолози, главни, старши и редови меди-

цински сестри, експерти относно мнението им за работата с клинични про-

токоли за здравни грижи в интензивно отделение. Най-честите сестрински 

дейности, описващи структурата на работния процес в интензивно отделе-

ние при медицинските сестри са набрани с помощта на проведени предва-

рително интервюта със сестри на ръководни позиции, както и квалифика-

ционните характеристики на специалността „Медицинска сестра”.  

II. Анкетен метод – Използвана е пряка индивидуална анкета, при 

което анкетираното лице попълва собственоръчно предоставената му 

анкетна карта. 

1. Инструментариумът се състои от четири панела свързани с: 

a) Общи характеристики на изследваните респонденти. Включени са 9 

въпроса, свързани с:  

 възраст, пол, семейно положение, образование, стаж, длъжност на 

анкетираното лице; 

 вид, структура, брой персонал на лечебното звено. 

б) Въпроси, свързани с работния процес – включени са 27 въпроси, 

свързани с характера на работата и структурата на дейностите, оценка на 

изработените клинични протоколи за дейностите на медицинската сестра – 

удовлетвореност от тяхното използване и прилагане, мотивация за 

използването им, улесняване на работния процес, обучение, както и 

мнението на респондентите относно тяхното периодично обновяване. 

в) Въпроси свързани с мнението на медицинските специалисти – 

включени са 10 въпроса относно най-честите причини за ограниченото 

използване до момента на единни клинични протоколи за здравни грижи за 

дейностите на медицинската сестра в интензивно отделение.  

2. Използвана е пряка индивидуална анкета, при което анкетираното 

лице попълва собственоръчно предоставената му анкетна карта в петмерна 

Ликертова скала от типа 1 = „не“, 2 = „по-скоро не“, 3 = „не мога да 

преценя“, 4 = „по-скоро да“, 5 = „да“. 

III. Документален метод – разглеждане и обсъждане на наличните до 

момента клинични протоколи в интензивните отделения. В проучените ин-

тензивни отделения към УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД и УМБАЛ „Пловдив” 

АД бяха налични клинични протоколи за дейностите на медицинските сес-
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три, като отговорност за тяхното съхранение и достъпност има старшата 

медицинска сестра. Същото важи и за останалите интензивни отделения 

към УМБАЛ „Каспела”, „Еврохоспитал” и „Пълмед”, където липсваха 

протоколи за някои от изброените сестрински дейности. Обновяването на 

наличните протоколи до момента се е извършвало от старшите медицинс-

ки сестри и тяхната съвместна работа с лекарите – анестезиолози.  

IV. Метод на експертна оценка – Използвана е непряка индивидуална 

анкета, изпратена по електронна поща за събиране на информация от 

експерти в областта на здравните грижи. Формулярът за експертна оценка 

съдържа 10 въпроса и е изработен от дисертанта. Съответните променливи 

са кодирани като ординални, по Ликертова скала с 1 до 5 стойности. 

Формулярът съдържа следните групи въпроси: 

а) Въпроси, свързани с работния процес. 

б) Въпроси свързани с оценката на експертите за изработените 

протоколи. 

Статистически метод 

Данните са обработени с помощта на програмния пакет Модул IBM 

SPSS® Statistics Base 21, а графиките бяха изготвени посредством 

програмата Microsoft Excel' 2013. 

Предвид вида на данните – номинални и ординални са приложени 

следните статистически процедури: 

 Алтернативен анализ – представен с относителен дял и 

стандартната грешка (Sp). 

 U-критерий тест на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test) – при 

ординални (рангови) променливи за сравняване на две независими извадки 

с отчитане големината на ефекта на статистическите различия. 

 Крускал-Уолис (Kruskal-Wallis) – тест за съпоставка на три и повече 

независими извадки с отчитане на статистическите различия с помощта на 

коригирания Бонферони постхок тест на Ман-Уитни (Bonferroni-corrected 

post hoc Mann_Whitney test). 

 Графичен анализ – за онагледяване на наблюдаваните процеси и 

явления и илюстриране на съществуващите закономерности бяха 

използвани възможностите на графичния анализ. За уровен на значимост 

на нулевата хипотеза бе възприето Р < 0,05. 

 Табличен анализ – за онагледяване на наблюдаваните процеси и 

илюстриране на съществуващите закономерности бяха използвани 

възможностите на табличния анализ.  
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РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ 

Социално-демографска характеристика на контингента  

Резултатите сочат относително високи и положителни нагласи 

относно приложението на клинични протоколи за здравни грижи за 

работата на МС в интензивно отделение. По-малък е относителният дял на 

лицата с по-скоро отрицателни и напълно отрицателни нагласи относно 

използването на протоколите. Анкетираните имат следното разпределение, 

спрямо техния пол представено на (Фиг. 1).  

 

Фиг. 1 Разпределение на респондентите по пол 

По-голямата част от респондентите 132 (74.20% ± 3.28) със 

специалност – медицинска сестра са жени, като съответно по-малката част 

са мъже 46 (25.80% ± 3.28), работещи като лекари в ИО. Анкетираните 

спадат към различни възрастови групи, като преобладаващ брой имат 

респонденти на възраст от 40 – 50 години, които представляват 68 

(38.20% ± 3.64) от респондентите. Приблизително равен брой имат 

възрастовите групи от 30 – 40 години, както и 50 – 60 години, които 

представляват 55 (30.90% ± 3.46) и съответно 45 (25.28% ± 3.26) от общия 

брой на респондентите, участвали в проучването. Останалите 10 (5.60% ± 

1.73) от анкетираните са на възраст между 20 – 30 години. На (Фиг. 2) е 

представен дела по възрастови групи на респондентите. 

 

Фиг. 2 Разпределение на респондентите по възраст 

мъж

жена

от 20 до 30 год.

от 30 до 40 год.

от 40 до 50 год.

от 50 до 60 год.
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В ИО преобладават работещите между 30 – 40 годишна възраст и 40 – 

50 години, имайки в предвид тежките условия на труд и спецификата на 

работата в интензивна среда. По-голяма част от респондентите са 

медицински сестри 129 (72.47% ± 3.35), съответно 49 (27.53% ± 3.35) 

лекари представено на (Фиг. 3). 

 

Фиг. 3 Разпределение на респондентите спрямо заеманата длъжност  

в интензивно отделение 

 

Фиг. 4 Разпределение на работещите в различните интензивни отделения  

към университетските болници, спрямо техния брой 

Логично спрямо Европейските стандарти, преобладаващата част от 

респондентите са медицински сестри, спрямо по-малката част на 

лекарите – анестезиолози в ИО на (Фиг. 4). 

Важно значение има трудовият стаж на медицинските специалисти, 

като той е представен на (Фиг. 5 и 6), като под внимание беше взет и 

техния трудов стаж в ИО. 
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Фиг. 5 Разпределение на респондентите спрямо трудовия им стаж 

В клиниките има приблизително равен брой респонденти, спрямо 

зададените интервали трудов стаж по специалността. Медицинските 

специалисти с трудов стаж под 1 година представляват малък процент 1 

(0.56% ± 0.56 ) от работещите в клиниката, 46 (25.84% ± 3.28) са 

специалистите с трудов стаж от 2 – 10 години, както и идентичен процент 

за другия времеви период от 10 – 20 години. Останалата част от 

респондентите 85 (47.75% ± 3.74 ) имат повече от 20 години трудов стаж. 

Двете групи (2 – 10 години и 10 – 20 години) представляват повече от 

половината от общия брой анкетирани. Тези резултатите показват 

приблизително еднакъв брой на специалистите от различните времеви 

периоди на трудов стаж по специалността. 

 

Фиг. 6 Разпределение на респондентите спрямо трудовия им стаж 

в интензивно отделение 

Преобладаващ брой 65 (36.5% ± 3.61) имат специалистите със 

завидните повече от 10 години стаж в ИО. Не малък брой 60 (33.7% ± 3.54) 

са респондентите, които притежават богат опит в интензивната работа, 

като имат от 6 – 10 години трудов стаж. Значителен е и броят на 

специалистите 49 (27.53% ± 3.35) с трудов стаж по направлението от 1 – 5 
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години. Макар и с малък брой 4 (2.2% ± 0.56) са новопостъпилите, които 

имат стаж в ИО по-малък от 1 година и са избрали не лесната специалност 

на интензивните грижи. Преобладаващият брой специалисти, които 

притежават по-богат опит в интензивните грижи, допринася за 

положителната оценка на клинични протоколи за здравни грижи, както и 

дава възможност за по-бързото и ефективно развитие на по-младите и 

неопитни в сектора. Установи се положителна зависимост между стажа на 

респондентите и нагласите им за работа по протокол. С увеличаване на 

стажа, относителният дял на лицата имащи желание да работят с 

протоколите се увеличава, което е от важно значение за приложението им 

в бъдеще. 

 

Фиг. 7 Разпределение на респондентите  

спрямо образователно-квалификационната им степен 

Медицинските сестри придобили образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” представляват 61 (34.3% ± 3.56) от респондентите, като 

49 (27.5% ± 3.35) от тях са все още с ОКС „специалист” в своята област. 

Положително е нарастването на специалистите с ОКС „магистър” през 

годините 68 (38.2% ± 3.64) представено на (Фиг. 7).  

 

Фиг. 8 Разпределение на медицинските сестри по възраст,  

спрямо образователно-квалификационната степен 
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Наблюдава се разнообразие в образователната степен на 

медицинските специалисти, имайки предвид промените в образователната 

система в България през последните години. Медицинските сестри с ОКС 

„специалист”, представляват 49 (38% ± 3.64), с ОКС бакалавър са 61 

(47.3% ± 3.74), делът на сестрите с ОКС „магистър” се е повишил през 

последните години и представлява 19 (14.7% ± 2.65) от анкетираните (Фиг. 

8). По отношение на установената връзка „длъжност – нагласи за 

използване на протоколи за работа”, резултатите логично показаха, че със 

заемането на по-висока длъжност в йерархията, нагласите за използването 

на клиничните протоколи за здравни грижи се подобряват. 

 
Фиг. 9 Разпределение на респондентите спрямо заеманата длъжност 

Водещи за проучването са медицинските сестри 124 (70.20% ± 3.43), 

заемащи длъжност като редова МС. Съответно малък процент на СМС, 

както следва 5 (2.20% ± 1.11). Лекарското съсловие заема 49 (27.00% ± 

3.33) от анкетираните, представено на (Фиг. 9).  

 
Фиг. 10 Разпределение на респондентите спрямо работните им смени 

В зависимост от организацията на работата в съответното ИО, голям 

брой от анкетираните 149 (83.71% ± 2.77) са дали отговор на въпроса 

относно работните им смени, че полагат 12 часови дежурства. Малък 

процент от тях 23 (12.92% ± 2.51) и 4 (2.25% ± 1.11) изработват съответно 

8 часови и 6 часови смени. С отговор „други” са отговорили 2 (1,10% ± 

0.78) от анкетираните, представено на (Фиг. 10).  
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Характеристика на нагласите за работа с клинични протоколи  

за здравни грижи в интензивно отделение сред изследвания контингент, 

разпределен по възраст 

Проведеното проучване показва, че 94 (52.80% ± 3.74) от 

респондентите смятат, че използването на клинични протоколи за здравни 

грижи е един от начините за ограничаване разходите на клиниката, като 42 

(23.60% ± 3.18) от тях са отговорили с пълно съгласие на това твърдение. 

Около 20 (11.20% ± 2.37) от анкетираните специалисти смятат, че това е 

по-скоро невъзможно и 5 (2.81% ± 1.24) са дали напълно негативен отговор 

на твърдението. Една част 17 (9.60% ± 2.20) от респондентите смятат, че 

отговора на въпроса не е в техните компетенции и не могат да преценят 

това, представени на (Фиг. 11). 

 

Фиг. 11 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че използването на клиничните протоколи за здравни грижи ограничава разходите 

 за консумативи в интензивно отделение 

На (Фиг. 11) се наблюдават зависимостите между медицинските 

специалисти от различни възрастови групи. По-скоро положителна нагласа 

към работата с клинични протоколи имат респондентите от всички 

възрастови групи, като малка част от респондентите на възраст 50 год. са 

по-скоро на противоположното мнение p = 0.000 (² = 27.51, df = 2). 

Спазването на алгоритмите за работата, позволява по-бързото и ефективно 

протичане на лечебно-диагностичния процес според 57 (32.02% ± 3.50) от 

респондентите, като останалите 113 (63.50% ± 3.61) имат по-скоро 

положително мнение. Около 3 (1.70% ± 0.79) от респондентите са 

отговорили с „по-скоро не”, а 5 (2.80% ± 1.24) от тях не могат да преценят, 

представени на (Фиг. 12). 
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Фиг. 12 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че използването на клиничните протоколи за здравни грижи допринася 

 за по-бързото лечение на болните в интензивно отделение 

Медицинските специалисти на възраст след 40 год. са посочили 

положителното си мнение във връзка с твърдението, че работата с 

протоколи позволява по-бързо протичане на оздравителния процес на 

болните в интензивно отделение p = 0.013 (² = 8.67, df = 2). Наблюдава се, 

че по-младите работещи са категорични в това. По-голяма част 94 

(52.80% ± 3.74) от участвалите сестри в проучването, смятат че 

използването на клинични протоколи за здравни грижи допринася за 

отстраняване на грешки при прилагането на медикаментозната терапия на 

болните. Голяма част 55 (30.90% ± 3.46) са дали изцяло положителен 

отговор на твърдението, като останалите 9 (5.10% ± 1.64) не могат да 

преценят това. Не малък процент 18 (10.10% ± 2.26) са на мнение, че по-

скоро няма да има такава зависимост и едва 2 (1.10% ± 0.79) от тях 

категорично смятат (Фиг. 13), че клиничните протоколи за здравни грижи 

не оказват влияние върху приложението на лекарствената терапия. 

 

Фиг. 13 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че използването на клиничните протоколи за здравни грижи допринася 

 за отстраняването на грешки при прилагането на медикаменти в интензивно отделение 
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Работещите медицински сестри от групите (40 – 50 год.) и (50 – 60 

год.) са посочили, че използването на клинични протоколи им помага за 

предотвратяване на грешки при прилагането на медикаменти p = 0.000 

(² = 22.03, df = 2). Те представляват преобладаващата част от 

анкетираните медицински сестри, съответно 19 и 27. Висок е процентът 97 

(54.50% ± 3.73) на медицинските сестри работещи в ИО, които смятат, че 

използването на клиничните протоколи за здравни грижи допринася за 

предотвратяване на нежелани лекарствени реакции, като 41 (23% ± 3.15) са 

напълно убедени в това. Важна част е делът от респондентите 23 (12.90% ± 

2.51) които смятат, че клиничните протоколи по-скоро не биха повлияли 

процеса, а 14 (7.9% ± 2.02) от МС не могат да преценят. С категорично 

„не” са отговорили 3 (1.7% ± 0.97), представено на (Фиг. 13). 

 

Фиг. 14 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че използването на клиничните протоколи за здравни грижи допринася 

 за по-бързото разпознаване на настъпили усложнения 

Респондентите от всички групи посочват по-скоро положителното си 

мнение, че клинични протоколи за здравни грижи, също така допринасят 

за по-лесното наблюдение на болните и предотвратяването на усложнения 

p = 0.002 (² = 12.94, df = 2). Според 85 (47.80% ± 3.74) от респондентите, 

клиничните протоколи могат да бъдат средство за предотвратяване 

нанасянето на вреда на болните. Значителна част 35 (19.70% ± 2.98) дават 

напълно положителен отговор на това твърдение, като 29 (16.30% ± 2.77) 

от респондентите не могат да преценят. Еднакъв е процента 29 (16.30% ± 

2.77) на анкетираните, които дават своето негативно мнение по въпроса, 

представено на (Фиг. 14). 
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Фиг. 15 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че използването на клиничните протоколи за здравни грижи предотвратява пропуски 

 по време на работните смени в интензивно отделение 

Мнението на анкетираните е сходно, що се отнася до предотвратяване 

на пропуски по време на изпълнение на ежедневните им дейности в 

интензивно отделение p = 0.001 (² = 14.54, df = 2). Убедителен процент от 

анкетираните 98 (55.10% ± 3.73) смятат, че използването на протоколите 

не предизвиква никакво объркване у медицинския персонал, а по-скоро е 

от полза при изпълнението на ежедневните им задълженията. Висок е 

делът на отговорилите с „по-скоро не” 67 (37.6% ± 3.63). Едва 11 (6.20% ± 

1.81) по-скоро са объркани при използването им (Фиг. 15). 

 

Фиг. 16 „Клиничните протоколи предизвикват ли объркване при полагане  

на грижите в интензивно отделение?” 

Анкетираните от четирите възрастови групи са единодушни, че 

изработените клинични протоколи не предизвикват объркване в грижите и 

в ежедневната им работа в ИО. Медицинските сестри одобряват 

изготвените клинични протоколи за здравни грижи и нямат трудности при 

използването им p = 0.184 (² = 3.38, df = 2). Използването на клинични 

протоколи за работата на МС в ИО е един от успешните методи за работа и 

обучение на медицинския персонал, като това смятат 122 (68.50% ± 3.48) 
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от анкетираните. Останалите 51 (28.70% ± 3.39) имат по-скоро 

положително мнение по този въпрос на Фиг. 16. Малък е процента на 

отговорилите с „по-скоро не” и „не мога да преценя”, съответно 2 (1.10% ± 

0.78) и 3 (1.70% ± 0.97). 

 

Фиг. 17 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че използването на клиничните протоколи за здравни грижи е успешен метод за работа 

и обучение на медицински сестри с по-малко опит в интензивно отделение 

Всички анкетирани са на мнение, че работата с клинични протоколи 

за здравни грижи е успешен метод за работа в ИО, като най-голям брой 

имат респондентите на възраст между 30 – 40 год., 30 са отговорили с „да” 

и съответно МС на 40 – 50 год., а 19 отговорили с „по-скоро да” p = 0.220 

(² = 3.03, df = 2). Чрез използването на клиничните протоколи за здравни 

грижи, 91 (51.10% ± 3.75) от респондентите смятат, че това води до 

усъвършенстване работата им, като членове на МДЕ. Останалите 78 

(43.80% ± 3.72) от тях по-скоро подкрепят това твърдение (Фиг. 17). 

 

Фиг. 18 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че използването на клиничните протоколи за здравни грижи подобрява качеството 

 на работата на медицинските сестри, като член на мулти-дисциплинарните екипи 
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На Фиг. 18 са представени резултатите на твърдението, че клиничните 

протоколи за здравни грижи подобряват качеството на работата в ИО. Най-

младите и най-възрастните респонденти са отговорили с по-скоро 

положителен отговор, а респондентите от групите 30 – 40 год. и 40 – 50 

год. са категорични в положителното си мнение p = 0.049 (² = 6.01, df = 2). 

Можем да кажем, че по отношение на приноса на протоколите за 

качеството на грижите, МС от всички възрастови групи са на положително 

мнение. Почти половината респонденти 73 (41% ± 3.69) смятат, че 

протоколите могат да допринесат за намаляване на смъртността и 

заболеваемостта в ИО, благодарение на ранното разпознаване влошаването 

на пациента. Останалата значителна част 83 (46.60% ± 3.74) са напълно 

съгласни с това, като 8 (4.50% ± 1.55) не могат да преценят, а 14 (7.90% ± 

2.02) по-скоро смятат, че това няма да се отрази на споменатите показатели 

(Фиг. 19). 

 

Фиг. 19 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението, че 

използването на клиничните протоколи за здравни грижи допринася за ограничаване на 

причините водещи до висока смъртност на болните в интензивно отделение 

Най-младите респонденти са посочили, че смъртността в ИО може да 

бъде повлияна, чрез използването на изработените протоколи p = 0.217 

(² = 3.06, df = 2). Останалата част от анкетираните също смятат, че по-

прецизната работа и спазването на стъпките описани в клиничните 

протоколи за работа могат да допринесат за по-бързия оздравителен 

процес на болните и съответно да се намали делът на болните с летален 

изход. С помощта на клиничните протоколи за здравни грижи могат да 

бъдат избегнати остро настъпили промени в основните жизнени функции, 

като честотата на дишане, кръвно налягане, ниво на съзнание и други, като 

тези промени няма да бъдат пропуснати. Така смятат 92 (51.70% ± 3.75) от 

специалистите, като 72 (40.40% ± 3.68) напълно подкрепят това, като 11 
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(6.20% ± 1.81) по-скоро смятат, че това няма как да бъде повлияно, като 3 

(1.70% ± 0.97) не могат да преценят (Фиг. 20). 

 

Фиг. 20 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че използването на клиничните протоколи за здравни грижи допринася за бързите 

реакции при остро настъпили промени в жизнените функции на болните 

При вземането на бързи решения от медицинските специалисти в ИО, 

по-голямата част от тях смятат, че наличието и спазването на клиничните 

протоколи за здравни грижи улеснява този процес p = 0.550 (² = 1.19, df = 

2). Използването на протоколите може да подпомогне реанимационните 

действия според 89 (50% ± 3.75) от анкетираните, като 72 (40.40% ± 3.68) 

са сигурни в това (Фиг. 21). Останалата част от респондентите смятат, че 

това по-скоро няма да повлияе за бързите им реанимационни действия 13 

(7.30% ± 1.95). Малка част 4 (2.20% ± 1.10) не могат да преценят. 

 

Фиг. 21 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че клиничните протоколи за здравни грижи подпомагат вземането на бързи решения 

при спешни мероприятия в интензивно отделение 

Предпочитанията на по-младите респонденти да използват клинични 

протоколи за здравни грижи са показани на (Фиг. 21), като те смятат, че 

протоколите биха могли да подпомогнат вземането на бързи решения при 

състояния изискващи спешни действия p = 0.093 (² = 4.75, df = 2). 
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Значителен процент 139 (78.10% ± 3.10) от работещите в ИО, смятат че 

работата с клинични протоколи за здравни грижи подпомага обмяната на 

опит между работещите, както и благоприятства дискусията относно 

състоянието на пациентите, плануваното лечение и подход за оздравяване. 

Значителен процент 38 (21.30% ± 3.07) са по-скоро на същото мнение, като 

няма респонденти посочили противоположни нагласи по въпроса (Фиг. 

22). Един от анкетираните 1 (0.60% ± 0.58) е отговорил с „не мога да 

преценя”. 

 

Фиг. 22 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че работата с клиничните протоколи за здравни грижи е един от успешните методи 

 за обмяна на знания, умения и опит между медицинските специалисти  

в интензивно отделение 

Наблюдава се значителен дял на медицинските сестри в по-млада 

възраст, които смятат, че чрез използването на протоколите могат да 

обменят опит и знания помежду си, като обсъждат стъпките и дейностите, 

които са извършили в рамките на работната им смяна. Положително е, че 

МС от всички групи споделят тези твърдения и имат позитивна нагласа 

спрямо осигуряването на приемственост между медицинските специалисти 

p = 0.370 (² = 1.99 , df = 2). Според 44 (24.70% ± 3.23) от респондентите, 

използвайки клиничните протоколи би могло да се намали рискът от 

развитието на усложнения. Повече от половината респонденти 114 (64% ± 

3.60) са по-скоро на същото мнение, представено на (Фиг. 22). Процента на 

анкетираните, които са по-скоро на противоположното мнение е 12 

(6.70% ± 1.87), като останалата част 8 (4.50% ± 1.55) не изказват мнение по 

този въпрос. 
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Фиг. 23 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че работата с клиничните протоколи за здравни грижи подобрява крайният изход 

 от заболяването на болните 

Според повече от половината респонденти, по-краткия престой на 

болните в ИО може да се повлияе от работата на медицинските 

специалисти с клиничните протоколи за здравни грижи p = 0.000 (² = 

15.94, df = 2). Организацията на работния процес при по-голяма част от 

анкетираните лица е на сменен режим на работа (дневни, нощни, съботно-

неделни смени), като продължителността на смените е различна в 

зависимост от различните лечебни заведения. Обикновено работната смяна 

е около 6 – 8 часа (при дежурства от 12 часа), при работещите на смени и 

7 – 8 часа, при тези, които са само редовна смяна при нормална работна 

седмица. Значителен процент от анкетираните (74%) са отбелязали, че 

работят не само на смени по 12 часа, които се компенсират с по-дълга 

почивка между смените.  

Резултатите установиха, че работещите в интензивни сектори и 

извършващи интензивни грижи са значително по-натоварени от гледна 

точка на броя на дейностите, които изпълняват през работната си смяна. 

Именно спрямо облекчаването на работната натовареност на МС, 

работещи в интензивни отделения, мненията на специалистите са 

разнородни. Около 57 (32% ± 3.50) от тях смятат, че това е по-скоро вярно, 

а 53 (29.80% ± 3.43) са сигурни, че използването на протоколите може да 

повлияе тяхната натовареност. Около 11 (6.20% ± 1.81) не могат да 

преценят дали това е така, а 57 (32% ± 3.50) смятат, че по-скоро трудно да 

бъде повлияна (Фиг. 24). 
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Фиг. 24 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че използването на клиничните протоколи за здравни грижи облекчава работната 

натовареност на работещите в интензивна среда 

Има различие между отговорите на различните групи респонденти на 

твърдението, че използването на клинични протоколи за здравни грижи би 

могло да повлияе на работната натовареност на медиците. Според висока 

част от по-възрастните респонденти това по-скоро е невъзможно, за 

разлика от по-младите анкетирани p = 0.069 (² = 5.34, df = 2). С висок 

процент 144 (80.90% ± 2.95) са специалистите, които смятат, че качеството 

на полаганите грижи ще се подобри и използването на протоколите ще 

бъде от голяма полза за МС, които имат по-малко опит в областта на 

интензивните грижи. С по-скоро положително мнение по въпроса са 33 

(18.50% ± 2.91). Едва 1 (0.60% ± 0.58) са отговорили с категорично 

отрицание на това твърдение показано на (Фиг. 25). 

 

Фиг. 25 Мнението на респондентите по възрастови групи, относно твърдението,  

че работата с клиничните протоколи за здравни грижи подобрява качеството на 

полаганите грижи 

Всички анкетирани медицински специалисти подкрепят това 

твърдение p = 0.610 (² = 0.98, df = 2). Разпределението е както следва: 

респонденти от 20 – 30 год. е 10, за 30 – 40 год. е 40, а за 40 – 50 год. е 51, 

като за 50 – 60 год. са 28. Положително е също така мнението относно 
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приноса на клиничните протоколи за здравни грижи за повишаване нивото 

на компетентност на медицинските сестри в ИО 96 (53.90% ± 3.74). Голяма 

част 72 (40.40% ± 3.68) са съгласни с това, като 9 (5.10% ± 1.65) са 

категорично на обратното мнение (Фиг. 26). 

 

Фиг. 26 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че клиничните протоколи за здравни грижи допринасят за повишаване нивото на 

компетентност на медицинските сестри в интензивно отделение 

По-младите респонденти 27 в групата 30 – 40 год., са категорични в 

мнението си, че спазвайки клиничните протоколи, се повишава нивото им 

на компетентност спрямо дейностите описани в тях p = 0.045 (² = 6.22, 

df = 2). Повече от половината респонденти 95 (53.4% ± 3.61) подкрепят 

работата с клиничните протоколи за здравни грижи, като средство за 

подпомагане на активното взаимодействие между лекар и МС. Голяма част 

72 (40.40% ± 3.68) са отговорили положително, а 2 (1.10% ± 0.78) не могат 

да преценят това (Фиг. 27). Отрицателен отговор са дали 9 (5.10% ± 1.65) 

от респондентите. В световен мащаб, непрекъснатото взаимодействие 

между медицинските специалисти, работещи в ИО, които формират МДЕ е 

с доказан положителен ефект върху лечебно – охранителния режим на 

болните. Липсата на добра комуникация между членовете на екипа, може 

да доведе до повторение на лечебно-диагностични процедури, допускане 

на грешки и пропуски в комплексното лечение на болния. 
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Фиг. 27 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че клиничните протоколи за здравни грижи допринасят за активното взаимодействие 

между лекар и медицинска сестра, както и за предотвратяването на конфликти 

Според сестрите с повече клиничен опит 50 – 60 год., 20 (71.4% ± 

3.39), наличието на единни клинични протоколи за здравни грижи в ИО, 

допринася за по-добрата комуникация между медицинските специалисти и 

следователно предотвратяване на конфликти свързани с текущите 

задължения на МС в интензивно отделение p = 0.212 (² = 3.09, df = 2). 

Работата с протоколи допринася за увеличаване автономността на 

сестринската професия според 80 (44.90% ± 3.73), като 47 (26.40% ± 3.30) 

са по-скоро съгласни с това твърдение (Фиг. 28). Висок е делът на имащите 

противоположно мнение 41 (23% ± 3.15), като 3 (1.70% ± 0.97) са 

отговорили с по-скоро отрицателен отговор. Малка част 7 (3.90% ± 1.45) не 

могат да преценят. 

 

Фиг. 28 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че работата с клиничните протоколи за здравни грижи увеличава автономността 

 на сестринската професия 

По-възрастните медицински специалисти 50 – 60 год., 12 (42.9% ± 

3.71), смятат, че работата с протоколи не би могла да повлияе свободата 

при вземане на самостоятелни решения p = 0.001 (² = 14.18, df = 2). За 

разлика от групата на 30 – 40 год. медицинските сестри 26 (65% ± 3.58), 
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които подкрепят твърдението, че клиничните протоколи за здравни грижи 

допринасят за самостоятелните действия на МС в рамките на техните 

компетенции. Значителна част от анкетираните 102 (57.30% ± 3.71) смятат, 

че работата с клинични протоколи води до по-добра организация на 

работния процес в ИО. Около 58 (32.60% ± 3.51) са категорични в това. 

Малка част от медицинските специалисти смятат, че това не би 

допринесло в организационно отношение 10 (5.60% ± 1.72) Останалата 

част 8 (4.50% ± 1.55) не могат да преценят това. Данните са представени на 

(Фиг. 29). 

 

Фиг. 29 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че работата с клиничните протоколи за здравни грижи допринася за оптимална 

организация на работния процес 

По-опитните медицински специалисти 19 (67.9% ± 3.50), работещи в 

интензивна среда смятат, че чрез наличието на клинични протоколи за 

здравни грижи се осъществява по-добра организация на работния процес, 

поради спазването на стъпките и разпределението на задълженията p = 

0.001 (² = 14.18, df = 2). Респондентите с по-малко опит са категорични в 

това 20 (50% ± 3.75). Според повече от половината респонденти 109 

(61.20% ± 3.65) работата с протоколи допринася и за по-добра 

организацията на помощния персонал в ИО, като 56 (31.50% ± 3.48) са 

категорични в това (Фиг. 30). 
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Фиг. 30 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че клиничните протоколи за здравни грижи водят до по-добра организация на работата 

на помощния персонал в интензивно отделение 

Според по-голямата част от медицинските сестри, организирането на 

помощния персонал е по-лесно когато стъпките за извършване на 

сестринските манипулации са фиксирани в клиничните протоколи за 

здравни грижи p = 0.027 (² = 7.25, df = 2). Чрез работата с тях, се спестява 

време за организация на грижите за болните в ИО. Протоколите създават 

приемственост на грижите според 74 (41.60% ± 3.69) от анкетираните, като 

98 (55.10% ± 3.73) от тях смятат, че ще подпомогнат ежедневните дейности 

на РМС. Клиничните протоколи за здравни грижи не създават добри 

възможности за съдействие от колеги и ежедневно партниране според 4 

(2.20% ± 1.10) от анкетираните медицински специалисти на (Фиг. 31). 

 

Фиг. 31 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че клиничните протоколи за здравни грижи допринасят за ежедневното партниране 

между медицинските специалисти 

Чрез използването на клинични протоколи за здравни грижи в ИО се 

намалява субективизма при работата и ежедневно партниране между 

медицинските специалисти. Задълженията на всеки член на МДЕ са 

фиксирани, както и стъпките за изпълнение на най-често прилаганите 

сестрински манипулации p = 0.081 (² = 5.03, df = 2). По този начин МС 
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могат да бъдат лесно заменяеми по време на манипулации, когато 

персонала не е достатъчен. Половината 116 (65.20% ± 3.57) от 

анкетираните (Фиг. 32) са напълно убедени, че протоколите трябва да 

бъдат съгласувани с лекарите в клиниката, като 46 (25.80% ± 3.28) по-

скоро подкрепят това мнение. Останалите 6 (3.40% ± 1.36) не могат да 

преценят, като 9 (5.10% ± 1.65) смята, че това по-скоро не е желателно, 

имайки предвид спецификата на сестринските манипулации и задължения 

p = 0.494 (² = 1.41, df = 2). 

 

Фиг. 32 „Клиничните протоколи трябва да получат одобрението на лекарското 

съсловие?” 

Клиничните протоколи за здравни грижи в ИО могат да помогнат за 

стандартизиране на полаганите грижи за тежко болните, като на това 

мнение са 153 (86% ± 2.60) от тях, като 24 (13.50% ± 2.56) по-скоро са 

съгласни с това.  

 

Фиг. 33 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че работата с клиничните протоколи за здравни грижи подпомага стандартизирането 

 на полаганите сестрински грици в интензивно отделение 

Работата с единни клинични протоколи за здравни грижи във всички 

ИО към УМБАЛи на територията на град Пловдив има важно значение за 

стандартизирането на полаганите сестрински грижи в тях p = 0.027 (² = 
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7.24, df = 2). Трябва да се отбележи, че положителните нагласи на 

респондентите и желанието им за обмяна на опит, знания и добри практики 

при лечението на тежко болните в ИО, подпомага стандартизирането на 

сестринските грижи и допринася за осъществяването на научна връзка 

между едни от най-важните звена в здравната ни система. Най-важните 

предимства при използването на клинични протоколи за здравни грижи са 

ефикасност, последователност и безопасността на пациентите и 

медицинския персонал в ИО. Това е мнението на 135 (75.80% ± 3.21) от 

респондентите, като останалите 41 (23% ± 3.15) по-скоро подкрепят това 

(Фиг. 34). Не могат да преценят двама 2 (1.10% ± 0.78). 

 

Фиг. 34 Разпределение на респондентите по възрастови групи, спрямо твърдението,  

че най-важните предимства на работата с клиничните протоколи за здравни грижи са 

ефикасност, последователност и ефективност 

Установи се, че според по-голямата част от МС, ефекта на 

протоколите върху работата в ИО е ефикасност, осигуряване на 

последователност при полагането на грижите и по-голяма безопасност за 

медицинския персонал и пациентите поради спазването на всяка описана 

стъпка за правилното изпълнение на специфичните сестрински 

манипулации в ИО p = 0.025 (² = 7.38, df = 2). Всички изследвания 

показват, че най-важното предимство на клиничните протоколи за здравни 

грижи е да се подобрят резултатите на пациентите, намаляване на 

смъртността и заболеваемостта, както и намаляване на ВБИ/ИСМО. 
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Характеристика на нагласите за работа с клинични протоколи за здравни 

грижи сред изследвания контингент, разпределен в интензивните 

отделения на петте университетски болници в град Пловдив  

 

Фиг. 35 Използването на клиничните протоколи за здравни грижи намалява разходите 

на клиниката 

В ИО има голям обем от работа поради големия поток от тежко болни 

постъпили за лечение. Поради тази причина разходите за консумативи и 

лечебно-диагностични дейности са от съществено знаечение p = 0.000 (² = 

29.59, df = 4). Работата с клинични протоколи за здравни грижи дава 

възможност за правилно планиране и извършване на сестринските 

манипулации, без изразходване на излишни консумативи при следване на 

указаните алгоритми за действие. Това от своя страна би могло да доведе и 

до намаляване на разходите на клиниката (Фиг. 35). 

 

Фиг. 36 Използването на клиничните протоколи за здравни грижи позволява  

по-бързия лечебно-диагностичен процес 

Респондентите от университетските болници значително 

потвърждават мнението си в положителния ефект от работата с 
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клиничните протоколи за здравни грижи, когато се отнася за по-бързото 

протичане на лечебно-диагностичния процес на болните в ИО (Фиг. 36). 

Точно описания лабораторен клининичен минимум от изследвания, 

например дава индикации за по-бързото и прецизно поставяне на диагноза, 

както и последващото лечение на тежко болните пациенти p = 0.000 (² = 

23.06, df = 4). 

 

Фиг. 37 Работата с клиничните протоколи за здравни грижи допринася за 

предотвратяване на грешки при прилагането на медикаменти в интензивно отделение 

Целта на всички работещи в ИО е осигуряване на непрекъснато 

наблюдение на пациентите спрямо световните стандарти, прилагане на 

медицинска грижа, гарантираща сигурен и безопасен изход от лечебния 

процес. Поддържането на нормалната функция на органите и системите е 

задължително условие за благоприятния изход от хирургичната намеса. 

Според по-голямата част от респондентите (Фиг. 37), работата с протоколи 

допринася за предотвратяване на грешки при прилагането на медикаменти, 

поради точния опис на прецизно и правилно дозиране, както и видовете 

форми и концентрации на всеки от най-често прилаганите медикаменти в 

интензивно отделение p = 0.010 (² = 13.35, df = 4). Това дава възможност и 

за ранното разпознаване на усложнения, което има изключителна важност 

за лечебния процес на тежко болните. Денонощното проследяване и 

наблюдение на болните е тежък и изтощителен процес за реанимационните 

медицински сестри, като е важно предоставянето на възможности за 

улеснение и по-малък риск от възникване на живото-застрашаващи 

ситуации за болните. 

0%

20%

40%

60%

80%

100% да

по-скоро да

не мога да преценя

по-скоро не

не



Оптимизиране дейността на медицинските сестри в интензивно отделение,  
чрез протоколи за здравни грижи и оценка на ефективността от тях 

Валентина Владимирова Лалова 36 

 

Фиг. 38 Работата с клиничните протоколи за здравни грижи подпомага ранното 

разпознаване на усложнения 

Описаните в клиничните протоколи за здравни грижи точни стъпки на 

действие при по-честите сестрински манипулации, дават възможност за 

предотвратяване на пропуски по време на работните смени (Фиг. 39) на 

РМС в ИО p = 0.000 (² = 23.41, df = 4). 

 

Фиг. 39 Чрез клиничните протоколи за здравни грижи се предотвратяват грешки  

от страна на медицинските специалисти по време на работната им смяна  

в интензивно отделение 

По-голямата част от респондентите смятат, че това е така и клинични 

протоколи за здравни грижи имат положителен принос към намаляването 

на допуснати грешки от РМС при изпълнение на ежедневните им дейности 

в ИО p = 0.000 (² = 27.11, df = 4). 
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Фиг. 40 Клиничните протоколи за здравни грижи предизвикват объркване у 

медицинските специалисти 

Важно е да се отбележи, че изготвените клинични протоколи за 

здравни грижи не предизвикват объркване от страна на РМС (Фиг. 40), а 

точно обратното – улесняват и спомагат благоприятното протичане на 

работния процес в ИО p = 0.003 (² = 15.95, df = 4). 

 

Фиг. 41 Използването на клинични протоколи за здравни грижи е успешен метод за 

работа в интензивно отделение 

Клиничните протоколи за здравни грижи са формални модели, които 

обикновено се използват за подпомагане и прилагане на доказани 

клинични терапии и намаляване на ненужните вариации в практиката на 

ИО. Според значителна част от респондентите, работата с протоколи е 

успешен метод за работа (Фиг. 41) в ИО p = 0.000 (² = 42.90, df = 4). 
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Фиг. 42 Използването на клинични протоколи за здравни грижи подобрява качеството 

на работата в интензивно отделение 

Качеството на работа е от важно значение за лечението на болните, 

развитието на медицинския персонал и медицинската грижа като цяло 

(Фиг. 42). Според голяма част от анкетираните във всички ЛЗ, 

използването на клиничните протоколи за здравни грижи допринася за по-

качественото полагане на сестрински грижи в ИО p = 0.000 (² = 44.22, df = 

4).  

 

Фиг. 43 Работата по клинични протоколи за здравни грижи намалява причините,  

които водят до смъртността на болните в интензивно отделение 

Напълно се подкрепя твърдението от респондентите, че използването 

на клинични протоколи за здравни грижи намалява престоя на болния, 

като следователно намалява причините (Фиг. 43), които водят до висока 

смъртност в ИО p = 0.000 (² = 24.48, df = 4). 
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Фиг. 44 Работата по клинични протоколи за здравни грижи подпомага бързите реакции 

при остро настъпили промени в жизнените функции на болните в интензивно 

отделение 

Файловете от системата за видеонаблюдение на пациентите, както и 

на тази за наблюдение на жизнените показатели се записват и съхраняват. 

В ИО информацията от системата за наблюдение се записва от момента на 

включване на аларма от даден пациент или медицинско лице до момента 

на нейното изключване. Това дава, сигурност на пациентите, а от друга 

страна, записите улесняват обучението на специализантите в ИО. 

 

Фиг. 45 Работата с клинични протоколи за здравни грижи подпомага вземането на 

бързи решения при животозастрашаващи състояния 

В тези често срещани случаи в ИО, работата по клинични протоколи 

за здравни грижи подпомага бързите реанимационни действия от страна на 

МС (Фиг. 45) по време на остро настъпили промени в жизнените функции 

на пациента в ИО p = 0.001 (² = 19.11, df = 4). Респондентите са посочили 

силно положителен отговор на твърдението или са категорични в това p = 

0.000 (² = 21.81, df = 4). 
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Фиг. 46 Използването на клинични протоколи за здравни грижи подпомага обмяната на 

умения, знания и опит между медицинските специалисти 

Категорично в положителен аспект е мнението на респондентите 

относно обмяната на опит, знания и умения, чрез използването на 

клинични протоколи за здравни грижи в ИО, представено на (Фиг. 46). 

Специалистите смятат, че работата с тях е добър метод за обмен на 

информация, относно състоянието на пациентите p = 0.006 (² = 14.60, df = 

4). 

 

Фиг. 47 Работата с клинични протоколи за здравни грижи подобрява крайния изход за 

болните в интензивно отделение 

Използвайки клинични протоколи за здравни грижи, биха могли да се 

избегнат множество грешки, като същевременно да се подобри крайния 

изход от лечението (Фиг. 47) на болните в ИО p = 0.000 (² = 26.67, df = 4). 

Всички респонденти имат по-скоро положително мнение, като най-висок 

дял от тях имат анкетираните (22.50%), работещи в КАИЛ на УМБАЛ „Св. 

Георги” p = 0.000 (² = 24.31, df = 4). 
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Фиг. 48 Работата с клинични протоколи за здравни грижи облекчава работната 

натовареност в интензивно отделение 

Наличните протоколи в ИО, подпомагат навлизането в същността на 

работата в ИО на МС с по-малко или никакъв опит в областта на 

интензивните грижи p = 0.454 (² = 3.66, df = 4). Мнението на 

респондентите е показано на (Фиг. 49). 

 

Фиг. 49 Използването на клинични протоколи за здравни грижи подобрява качеството 

на полаганите грижи от медицинските специалисти с по-малко опит в интензивно 

отделение 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
да

по-скоро да

не мога да преценя

по-скоро не

не

0%

20%

40%

60%

80%

100%
да

по-скоро да

не мога да 
преценя
по-скоро не



Оптимизиране дейността на медицинските сестри в интензивно отделение,  
чрез протоколи за здравни грижи и оценка на ефективността от тях 

Валентина Владимирова Лалова 42 

 

Фиг. 50 Използването на клинични протоколи за здравни грижи повишава нивото на 

компетентност на медицинските специалисти в интензивно отделение 

Мнението на респондентите по това твърдение показват, че 

медицинските сестри имат желание да повишават своята компетентност 

(Фиг. 50), като положителната нагласа се наблюдава във всички 

изследвани ЛЗ p = 0.000 (² = 31.45, df = 4). 

 

Фиг. 51 Използването на клинични протоколи за здравни грижи подпомага активно 

взаимодействие между лекар – медицинска сестра и предотвратяването на конфликти 

На (Фиг. 51) е показано разпределението на респондентите спрямо 

тяхното мнение за приноса на клиничните протоколи за здравни грижи към 

по-доброто взаимодействие между специалистите в МДЕ. Работата с 

клинични протоколи доказано подпомага комуникацията между 

медицинските специалисти по време и при предаване на дежурство, 

поради готовите и ясно разработени стъпки за действие при определени 

манипулации p = 0.000 (² = 23.08, df = 4). Този метод на работа 

предотвратява и появата на конфликти свързани с рутинни на пръв поглед 

за работещите в ИО задължения и отговорности.  
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Фиг. 52 Работата с клинични протоколи за здравни грижи дава възможност за вземане 

на самостоятелни решения от медицинските сестри в рамките на нейните компетенции 

Разширяването на функциите на РМС предполага оценка на грижите, 

за да могат да бъдат направени необходимите промени за възстановяване 

здравето и функциите на пациента. Положителен е опитът на МС при 

работа с клиничните протоколи за здравни грижи по време на работната 

смяна в ИО, като според висок процент от тях (Фиг. 52) това дава 

възможност за вземане на самостоятелни решения в рамките на техните 

компетенции p = 0.000 (² = 26.51, df = 4). 

 

Фиг. 53 Работата с клинични протоколи за здравни грижи осигурява оптимална 

организация на работния процес 

Според респондентите, работата с клинични протоколи за здравни 

грижи улеснява работния процес, а именно като осигурява оптимална 

организация на сестринските дейности в ИО p = 0.000 (² = 43.06, df = 4).  
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Фиг. 54 Чрез използването на клинични протоколи за здравни грижи се създава 

оптимална организация на работата на помощния пресонал в интензивно отделение 

Висок процент от респондентите са категорични или по-скоро на 

положително мнение, че при изпълнение на ежедневните си задължения, 

работата с клинични протоколи за здравни грижи в ИО оказва ясно 

задълженията на всеки един член от МДЕ. Положително е мнението на 

респондентите и когато това се отнася за помощния персонал в ИО, тъй 

като той е неизменна част от плана за грижи на всеки тежко болен пациент 

p = 0.000 (² = 33.14, df = 4). Протоколите осигуряват важната 

взаимовръзка между практиката на МС и науката с нейните нови 

технологични достижения. Според по-голямата част от анкетираните (Фиг. 

55), това има важно значение за полагането на по-качествени грижи за 

тежко болните в ИО p = 0.000 (² = 30.40, df = 4). 

 

Фиг. 55 Чрез използването на клинични протоколи за здравни грижи се създава 

приемственост на грижите между медицинските специалисти 

Поради спецификата на работата в ИО и многообразието от високо 

специализирани дейности, които извършват медицинските специалисти от 
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сферата, клиничните протоколи за здравни грижи трябва да имат 

одобрението на лекарското съсловие (Фиг. 56). Това е така според около 

(20%) от анкетираните във всяка от университетските болници. Малък 

процент са тези, които имат противоположно мнение по този въпрос p = 

0.049 (² = 9.51, df = 4). 

 

Фиг. 56 Клиничните протоколи за здравни грижи трябва да имат одобрението на 

лекарското съсловие в интензивно отделение 

Респондентите са категорични, че работата с клинични протоколи за 

здравни грижи осигурява ефикасност, последователност и безопасност, 

както на медицинския персонал, така и на пациентите в ИО. 

Положителната нагласа на специалистите е важна за по-нататъшното 

развитие на лечебния процес, както и за развитието на медицинския 

персонал в университетските болници, работещи като едно цяло p = 0.018 

(² = 11.95, df = 4). 

 

Фиг. 57 Най-важните предимства на клиничните протоколи за здравни грижи са 

ефикасност, последователност и безопасност 
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Фиг. 58 Работата с клинични протоколи за здравни грижи може да допринесе за 

стандартизиране на грижите 

Взаимодействието между медицинските специалисти от различните 

интензивни звена е важна стъпка към по-качествената работа на всички 

работещи там. ИО към университетските болници на територията на гр. 

Пловдив са водещи звена в лечебно-диагностичния процес на тежко болни 

пациенти и от качеството на провежданите грижи, зависи и качеството на 

живот на болните и след края на лечението им там. Единните концепции за 

сестрински грижи в ИО, осигуряват стандартизиране (Фиг. 58), намаляване 

на усложненията и рисковете при продължително лечение и престой в ИО 

p = 0.001 (² = 19.16, df = 4). Единната и базирана на доказателства 

клнинична работа на специалистите е златен стандарт в напредналата 

медицина и осигурява работа на високо професионално ниво. 

На въпроса „Кои са причините за ограниченото използване на 

протоколи в ИО?”, респондентите имаха разнообразни отговори. 

Отговорите на поставения въпрос са статистически значимо различни за 

респондентите от различните УМБАЛи с ниво на значимост p = 0.01. И 

респондентите от различните УМБАЛи отговарят различно на поставения 

въпрос. Според стратегията за развитие на здравните грижи в България 

(2013 – 2020 г.), потребността от медицински сестри в целия свят нараства, 

но в България ситуацията е кризисна. Дори, ако се борави с остарялото 

схващане, че потребността от медицински сестри трябва да се определя, 

като съотношение спрямо броя на лекарите, при минимум съотношение 2 

сестри на един лекар в ЕС, в България съотношението е 29 769 сестри на 

27 423 лекари. На (Фиг. 59) е показано мнението на респондентите относно 

професионалното им развитие. Положителните отговори доказват 

твърдението, че липсата на професионално развитие, най-вече за МС е 
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важна причина за ограниченото иползване на клинични протоколи за 

здравни грижи в ИО. 

 

Фиг. 59 Ограничените ресурси за професионално развитие на медицинските сестри 

Респондентите от УМБАЛ „Св. Георги” смятат, че професионалното 

развитието на всеки работещ, зависи от неговото желание, мотивация, 

качества и умения и не би могло да бъде причина за не желанието им за 

работа с клинични протоколи за здравни грижи. Техния брой преобладава 

12 (6.7% ± 1.87) p = 0.001 (² = 39.72, df = 16) спрямо респондентите от 

другите ИО. При останалите респонденти цари мнението, че 

професионалното развитие на МС е ограничено до някои ръководни 

функции, което обяснява липсата на мотивация за по-ефективна работа, 

чрез използването на клиничните протоколи за здравни грижи (Фиг. 59). 

 

Фиг. 60 Липса на подкрепа от страна на лекарите в интензивно отделение 

Когато става въпрос за липса на подкрепа от страна на лекарите (Фиг. 

60), респондентите смятат, че това не е причина за използването на 

клинични протоколи за здравни грижи в ИО p = 0.001 (² = 53.23, df = 16). 
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Медицинските специалисти от звената формират ефективни и високо 

качествени екипи, като единната работа и подкрепа при извършване на 

дейностите е част от ежедневната им работа. 

 

Фиг. 61 Нежеланието на лекарите да работят с клинични протоколи  

за здравни грижи в интензивно отделение 

Лекарите от ИО към изследваните лечебни заведения имат широк 

опит и разработени рамки при работа с клинични протоколи за здравни 

грижи, обхващащи широк спектър от медицински дейности. В сравнение с 

тях в сестринските дейности има по-тесен обхват от манипулации, които 

подлежат на протоколиране. Положително е мнението на анкетираните 

(Фиг. 61) относно желанието им да работят с протоколи p = 0.001 (² = 

60.59, df = 16). Нежеланието на МС (Фиг. 62), като причина за 

ограниченото използване на клинични протоколи за здравни грижи е 

представено p = 0.001 (² = 97.13, df = 16).  

 

Фиг. 62 Нежеланието на медицинските сестри да работят  

с клинични протоколи за здравни грижи 
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По отношение на трудностите свързани с обучението по тях, 

респондентите са категорични (Фиг. 63), че такива няма или по-скоро 

липсват p = 0.255 (² = 19.27, df = 16). Дейностите описани в клиничните 

протоколи за здравни грижи са ясно обосновани, както и всяка стъпка и 

етап от извършване на манипулацията е ясно изложен спрямо спецификата 

на интензивната работа. 

 

Фиг. 63 Трудности свързани с обучението по клиничните протоколи  

за здравни грижи 

Недостатъчната осигуреност с персонал, липсата на консумативи и 

модерна медицинска апаратура затруднява качественото и своевременно 

изпълнение на задълженията, поради което анкетираните с основание го 

сочат като проблем p = 0.001 (² = 105.03, df = 16). Можем да заключим, че 

мнението на респондентите по поставения въпрос не зависи статистически 

от тяхната месторабота, т.е. от УМБАЛа, в който работят (Фиг. 64). 

 

Фиг. 64 Липса на ресурси за изпълнение 

Повечето от респондентите 127 (71.3% ± 3.39) от университетските 

болници на територията на град Пловдив смятат, че имат подкрепа от 
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своята администрация и ръководство p = 0.001 (² = 57.61, df = 16). 

Отговорите на поставения въпрос на (Фиг. 65) са статистически значимо 

различни за респондентите от различните УМБАЛи с ниво на значимост 

p = 0.01.  

 

Фиг. 65 Липса на подкрепа от страна на болничната администрация 

Поради спецификата на работата, натовареността на целия 

медицински персонал в ИО, както и липсата на време е важен фактор при 

изпълнение на ежедневните им дейности. Отговорите на твърдението са 

логични, поради факта, че работата в ИО е една от най-тежките. 

Медицинските специалисти често са уморени след тежкото натоварване, 

като чувството на изтощение и умора след приключване на работния ден е 

значително (Фиг. 66). Много често работата в намален състав оказва 

влияние върху нагласите на МС за по-качествена работа, както и 

отговорите за не достатъчно време при извършване на сестринските 

манипулации p = 0.003 (² = 35.84, df = 16).  

 

Фиг. 66 Липса на време за изпълнение 
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Основният мотив за напускане на професията и страната на обучени и 

квалифицирани здравни специалисти е икономически. Увеличаването на 

заплащането, чрез работната заплата трябва да следва квалификацията на 

МС, като се приложи степенуване. Разностранни са отговорите свързани с 

липсата на парични средства, като причина за ограниченото използване на 

клинични протоколи. Около (20%) от медицинските специалисти към 

УМБАЛ „Св. Георги” смятат, че това по-скоро е причина, като 

респондентите от УМБАЛ „Каспела” са категорични в това свое 

твърдение. Следвани от УМБАЛ „Пълмед” и УМБАЛ „Пловдив”, които 

също са дали по-скоро положителни отговори (Фиг. 67). Съществена е 

разликата между респондентите от УМБАЛ „Еврохоспитал”, които смятат, 

че липсата на парични средства не би могло да е причина за не 

използването на клинични протоколи за здравни грижи при извършването 

на ежедневните им задължения p = 0.001 (² = 108.88, df = 16). 

 

Фиг. 67 Липса на парични средства 

Проучвания на Европейския форум на националните сестрински 

асоциации и СЗО сочат, че от броя и квалификацията на МС в 

болниците зависи броят на усложненията, продължителността на 

лечението и смъртността в болниците. Според респондентите (Фиг. 68), 

липсата на достатъчно персонал е съществена и е причина за ограниченото 

използване на единни клинични протоколи за здравни грижи в ИО p = 

0.001 (² = 46.35, df = 12).  
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Фиг. 68 Липсата на достатъчно персонал 

Характеристика на причините за ограниченото използване на единни 

клинични протоколи за здравни грижи в интензивна среда според лекари и 

медицински сестри 

 

Фиг. 69 Ограничените ресурси за професионално развитие на медицинските сестри в 

интензивно отделение 

У нас проблем е кариерното развитие на медицинските сестри. Във 

Великобритания те растат в професията на 8 нива, според 

професионалната им квалификация, от което зависи и заплатата им. 

Тяхната опитност е в пряка връзка с непрекъснатото им усъвършенстване в 

новите технологии на медицината, т.нар. “Life Long Learning” или „Учене 

през целия живот!”. Това обяснява и отговорите на МС относно 

ограничените ресурси за професионално развитие, като липса на 

мотивация за прецизната работа по протокол. Значителен е и делът на МС 

отговорили с противоположен отговор на това твърдение (U = 3041.0, p = 

0.686, ZKruskal Wallis = 0.404) представен на (Фиг. 69). 
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Фиг. 70 Липса на подкрепа от страна на лекарите в интензивно отделение 

Медицинските сестри, работещи в ИО се радват на подкрепата от 

страна на лекарите при използването и работата с протоколи (U = 2021.5, 

p = 0.000, ZKruskal Wallis = 3.938) представено на (Фиг. 70).  

 

Фиг. 71 Нежеланието на лекарите да работят с клинични протоколи  

за здравни грижи 

Относно нежелание на лекарите да използват клинични протоколи за 

здравни грижи, отговорите са категорични и на двете групи респонденти, а 

именно че лекарите работещи в ИО отдавна имат опита, знанията и 

уменията да разработват и използват клинични протоколи при изпълнение 

на техните лекарски манипулации (U = 1996.0, p = 0.000, ZKruskal Wallis = 

0.4006) представено на (Фиг. 71). 
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Фиг. 72 Нежеланието на медицинските сестри да работят с клинични протоколи за 

здравни грижи 

Важно е да се каже, че анкетираните МС и по-скоро висок процент от 

тях имат желание да използват и да работят с протоколите при изпълнение 

на ежедневните им дейности в ИО. Те са изявили своята положителна 

нагласа за приноса на протоколите към улесняването на работния им 

процес (U = 2172.5, p = 0.001, ZKruskal Wallis = 3.369) представено на 

(Фиг. 72). Лекарите от своя страна са дали разнообразни отговори на 

твърдението относно нежеланието на МС да работят с клинични 

протоколи за здравни грижи. 

 

Фиг. 73 Трудности свързани с обучението по тях 

Медицинските сестри работещи в ИО са посочили, че не срещат 

трудности свързани с обучението и използването на клинични протоколи 

за здравни грижи по време на работата им в ИО (U = 2794.5, p = 0.172, 

ZKruskal Wallis = 1.364) представено на (Фиг. 73). 
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Фиг. 74 Липса на ресурси за изпълнение 

Когато става въпрос за липсата на ресурси за изпълнение се 

наблюдава съществено раздвояване в мнението на медицинските сестри. 

Почти равен брой от тях смятат, че няма достатъчно ресурси за прецизна 

работа по клиничен протоколи за здравни грижи, докато останалата част от 

тях са на противоположно мнение. Лекарите от своя страна, смятат че има 

достатъчно ресурси за да бъдат спазвани установените правила за работата 

на сестрите в ИО (U = 2836.0, p = 0.274, ZKruskal Wallis = 1.094) 

представено на (Фиг. 74). 

 

Фиг. 75 Липса на подкрепа от страна на болничната администрация 

И двете медицински съсловия смятат, че имат подкрепа от своята 

болнична администрация при обновяване и внедряване на нови методи и 

техники на работа, продължаващо и допълнително обучение, в това число 

работата с клинични протоколи за здравни грижи, с което би могъл да се 

улесни работния им процес (U = 3121.0, p = 0.871, ZKruskal Wallis = 0.162) 

представено на (Фиг. 75). 
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Фиг. 76 Липса на време за изпълнение 

В интензивно отделение, поради спецификата на дейностите и 

високата постоянна концентрация от страна на работещите там, времето 

никога не е достатъчно (U = 2639.0, p = 0.065, ZKruskal Wallis = 1.844) 

представено на (Фиг. 76). Голяма част от анкетираните са на това мнение, 

като отговорите са напълно логични, имайки в предвид многообразието от 

задължения на лекари и МС, които в по-голяма част от работното си време 

са и подложени на висок стрес. 

 

Фиг. 77 Липса на парични средства 

Забелязват се разлики в мненията на лекари и МС, когато липсата на 

парични средства се приема, като причина за ограниченото използване на 

клинични протоколи за здравни грижи при извършване на ежедневните 

дейности в ИО. Висок процент от МС смятат, че това е по-скоро причина 

за ограниченото използване на единни клинични протоколи за здравни 

грижи. Съществено се различават лекарите от това твърдение, като те 

смятат, че липсата на достатъчно парични средства не е определящ фактор 

при работата по протокол, както и не е причина или извинение за 
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неизпълнението на приетите стандарти (U = 2545.0, p = 0.033, ZKruskal 

Wallis = 2.129) представено на (Фиг. 77). 

 

Фиг. 78 Липса на достатъчно персонал за изпълнение 

Липсата на достатъчно персонал е съществен фактор при оценката на 

качеството на здравните грижи. Според почти половината от 

медицинските сестри (43.30%), не достатъчните на брой медицински 

специалисти представляват пречка при работата с клинични протоколи за 

здравни грижи в ИО (U = 3002.0, p = 0.556, ZKruskal Wallis = 0.589). 

представено на (Фиг. 78).  

 

Фиг. 79 Разпределение на медицинските сестри, спрямо мнението им дали персонала в 

тяхното интензивно отделение е достатъчен 

Представлява интерес разпределението на анкетираните спрямо 

мнението им на въпроса дали персонала в тяхното интензивно звено е 

достатъчен. Медицинските специалисти, работещи в УМБАЛ „Каспела” и 

„Еврохоспитал” смятат, че нямат нужда от още медицински персонал, 

докато работещите в останалите ИО имат нужда от още медицински 
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специалисти, за да изпълняват ефективно своите задължения. Има 

статистическо значимо различие между мнението на МС в различните 

лечебни заведения p = 0.001 (² = 43.41, df = 4). Най-голям недостиг на 

медицински кадри се наблюдава в УМБАЛи „Пловдив”, „Св. Георги” и 

„Пълмед” поради многообразни причини, както икономически, така и 

социални. 

 

Фиг. 80 Разпределение на лекарите, спрямо мнението им дали персонала в тяхното 

интензивно отделение е достатъчен 

След проведеното интервю с медицинските специалисти, заемащи 

ръководни постове в проучените здравни звена (ГМС, СМС и др.) стана 

ясна тяхната положителна нагласа за работа с протоколи за здравни грижи 

в ИО. Те изразиха мнение (Фиг. 80), че по този начин ще се улесни 

работата на медицинските специалисти, тъй като в последно време се 

наблюдава изключително висок недостиг на високоспециализиран 

медицински състав. Според ръководителите в петте УМБАЛи на 

територията на гр. Пловдив, стандартизацията на грижите в ИО е много 

важна за постигане на високо качество на медицинската дейност. 

Използването на единни клинични протоколи за здравни грижи спомага 

обмяната на опит, знания и добри практики между по-малките и 

сравнително по-нови интензивни звена, участвали в проучването. Има 

статистическо значимо различие между мнението на лекари в различните 

ЛЗ p = 0.001 (² = 17.88, df = 4). Според работещите в УМБАЛи „Св. 

Георги”, „Пловдив” и „Пълмед”, персонала в ИО не е достатъчен. Един от 

най-големите проблеми на българските ЛЗ остава недостигът на 

медицински сестри. В страната не достигат близо 11 000 медицински 

сестри, като в сектори като ИО, липсата е значителна. Последната здравна 

статистика на НСИ сочи, че към края на 2015 г. у нас има 31 397 
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медицински сестри. Година по-рано броят им е бил 31 917. От дълго време 

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи подава 

сигнали за кадровата криза в сектора. Освен недостига на МС се 

наблюдава и липса на традиции за работа с протоколи за здравни грижи в 

по-малките интензивни звена.  

Резултати от експертна оценка 

Експертната оценка е получена от хабилитираните преподаватели в 

областта на здравните грижи, които са високо оценени специалисти, както 

в България, така и в чужбина. Тяхното мнение е важен атестат за 

подобряване и улесняване на работата в интензивно отделение. Според 

повече от половината експерти, нуждата от протоколи за здравни грижи е 

осезаема. Те биха улеснили медицинските специалисти при изпълнение на 

ежедневните им дейности. Протоколите имат практическа важност и 

насоченост, която води до по-качествена работа и свежда допускането на 

грешки до минимум. Някои от експертите споделят, че употребата на 

клинични протоколи за здравни грижи би довела до повишаване на 

удовлетвореността на пациентите от престоя си в болничното заведение. 

Според хабилитираните лица, практическата насоченост се състои в 

създаване на ръководства за специални здравни грижи в условията на 

интензивна среда. Относно социалната значимост на работата по клиничен 

протокол, експертите имат противоречиви мнения, като (33.2%) от тях 

смятат, че такава по-скоро няма. Останалата част от тях (50.2%) са на 

мнение, че стандартизирането на дейностите в интензивно отделение е 

социално значимо явление. Според експертите, протоколите за здравни 

грижи са гаранция за качество в обгрижването на пациента, средство за 

обучение, като същевременно осигуряват безопасност на персонала и 

пациента. Хабилитираните преподаватели силно подкрепят (84.3%) 

използването на протоколи, като основно средство за обмяна на опит, 

знания и умения между работещите в интензивно отделение. Те описват 

използването им като наложително поради увеличаващата се нужда от 

високо – специализирани медицински кадри. Експертите подчертават, че 

работата по клинични протоколи за здравни грижи води до остойностяване 

на труда на медицинските специалисти, както и заплащане според 

извършената работа.  
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ИЗВОДИ 

1. Работата в интензивно отделение изисква високо-специализирани 

медицински кадри, които да отговарят на съвременните изисквания за 

работа в подобен вид звена. Това е една от причините за голямото 

текучество на медицински сестри в сектора. В частност, трябва да 

участват в различни образователни дейности, продължаващо 

медицинско обучение и други, което води до поддържане и по-

нататъшно развитие на тяхната компетентност, увеличаване на 

автономната им роля в практиката и професионална изява. 

2. Работещите в интензивните звена са в активна възраст в интервалите 

30 – 40 години и 40 – 50 години, като се наблюдава все по-

засилващата се тенденция на работещи по-млади медицински сестри. 

3. Работата и положителната нагласа на работещите за използването на 

клинични протоколи за здравни грижи в интензивно отделение, показа 

важното им въздействие върху работния процес. 

4. Според медицинските сестри, ограниченото професионално развитие 

в тяхната специалност, както и липсата на персонал оказва 

съществено влияние върху изпълнението на ежедневните им 

дейности. 

5. Работата с клинични протоколи за здравни грижи влияе положително 

върху приемствеността между медицинските сестри с различен 

професионален опит в интензивно отделение. 

6. Клиничните протоколи за здравни грижи в интензивно отделение 

стандартизират сестринските дейности, подобряват качеството на 

работата и подпомагат по-ефективното протичане на цялостния 

лечебно-охранителен режим на болните и тяхната безопасност. 

7. Използването на клинични протоколи за здравни грижи е успешен 

метод за работа и обучение на медицински персонал, доказва 

готовността му за обмяна на опит, знания и умения, както и на добри 

практики и допринася за повишаване квалификацията и адаптацията 

на медицински сестри с по-малък стаж в интензивна среда. 

8. Клиничните протоколи за здравни грижи предлагат унифицирани 

стандарти за качество и представляват алгоритми за 

високоспециализирани сестрински дейности в интензивно отделение, 
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както и дейности свързани с асистирането на медицинската сестра при 

някои лекарски манипулации, които се извършват в интензивна среда. 

9. Основните причини за ограниченото използване на единни клинични 

протоколи за здравни грижи в интензивни отделения са: ограничените 

ресурси за професионално развитие на медицинските сестри; липса на 

достатъчно персонал за изпълнение; липса на парични средства; липса 

на време за изпълнение. 

10. Според експертите, клиничните протоколи за здравни грижи в 

интензивно отделение са гаранция за качество в обгрижването на 

пациента, средство за обучение, като същевременно осигуряват 

безопасност на персонала и пациента. Хабилитираните преподаватели 

силно подкрепят използването на клинични протоколи за здравни 

грижи, като основно средство за обмяна на опит, знания и умения 

между работещите в интензивно отделение. 
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ПРЕПОРЪКИ 

А) Към работодателите: 

 Въвеждането на единни клинични протоколи за дейностите, които 

са в компетенцията на медицинските сестри, работещи в 

интензивно отделение към всички университетски болници на 

територията на гр. Пловдив; 

 Периодично обучение на персонала за работа с тях, както и 

актуализиране на клиничните протоколи за здравни грижи в 

интензивно отделение на определен период от време с цел 

подобряване качеството на грижите, чрез използването им;  

 Въвеждане на „чек – листове” за гарантиране спазването на 

изискванията спрямо актуалните протоколи по света; 

 Периодична оценка на изпълнение на дейностите, извършвани по 

клиничен протокол за здравни грижи от старшите медицински 

сестри или друг специализиран за целта персонал; 

 Изработване на отделна длъжностна характеристика на 

реанимационните медицински сестри; 

 Осигуряване на нови технически средства (IT оборудване и 

софтуер, апаратура за изследваня и лечение), подходящи за 

ефективно изпълнение на сестринските манипулации; 

 Използване на иновативни медицински консумативи /апаратура за 

пълна оценка на хемодинамичното състояние (инвазивно измерване 

на артериално налягане, мониториране на централно венозно 

налягане, измерване на минутен сърдечен обем, пълнещи налягания 

на сърдечните кухини и други). 

 

Б) Към медицинските специалисти, работещи в интензивно отделение: 

 Aктивно участие на медицинските специалисти в обновяването на 

клиничните протоколи за здравни грижи – обсъждане, дискусии, 

нови предложения и идеи за улесняване на работния процес; 

 Придобиване на нови и актуални знания и умения по 

специалността, чрез допълнителни специализации и обучения, 

съгласувани с новите технологични иновации и световни добри 

практики; 
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ПРИНОСИ 

А. Научно-теоретични приноси. 

1. Приноси с оригинален характер. 

1) Извършен е задълбочен анализ на световните добри практики в 

областта на интензивните сестрински грижи и работата с клинични 

протоколи за здравни грижи, като това може да бъде ценен 

източник за подобряване и улесняване работата на 

реанимационните медицински сестри в България. 

2) Изведена е дефиниция на понятието „клиничен протокол за здравни 

грижи в интензивно отделение”. 

3) Разработени са авторски клинични протоколи за най-често 

изпълняваните дейности на медицинските сестри, работещи в 

интензивно отделение. 

4) Разработен е авторски въпросник за оценка на нагласите на 

медицинските специалисти да работят с клинични протоколи за 

здравни грижи и проучване мнението им за тях. 

2. Приноси с потвърдителен характер. 

1) Потвърди се готовността, положителното мнение и нагласи за 

обмяна на знания, опит и добри практики между различните 

специалисти в интензивни отделения, използвайки единни 

клинични протоколи за здравни грижи. 

2) Потвърдени са специфичните причини за ограниченото използване 

на единни клинични протоколи за здравни грижи в интензивните 

отделения към всички университетски болници на територията на 

гр. Пловдив. 

Б. Научно-приложни приноси. 

1) Проведено е първото по рода си комплексно проучване за нагласите 

и желанието на медицинските специалисти, работещи в интензивно 

отделение към всички университетските болници на територията на 

гр. Пловдив да работят и използват клинични протоколи за здравни 

грижи в ежедневната си работа. 
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2) На база на извършените анализи и резултати от проучването е 

направено предложение за периодично обновяване на клиничните 

протоколи, като те трябва да имат одобрението на лекарското 

съсловие в клиниката. Медицинските сестри са активно включени 

при обновяването и изготвянето на стратегии и добри практики за 

планирането на сестринските дейности, които извършват. 

3) На база на проучването е оценена ролята на работата с клинични 

протоколи за здравни грижи при формиране на качеството на 

полаганите грижи в интензивно отделение, както и понижаване на 

факторите, които имат отрицателно влияние върху него. 
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КЛИНИЧЕН ПРОТОКОЛ ЗА 
ПОВЕДЕНИЕ НА 

МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ 
ЗАРЕЖДАНЕ НА МЕДИКАМЕНТ 

НА ИНФУЗИОННА ПОМПА

Инфузионните помпи са апарати, позволяващи бавно и
дозирано внасяне на лекарствени средства, инфузионни
разтвори и парентерално хранене. Предимства на
перфузионното прилагане на ЛС:

• регулиране на точното количество, милиграми на ЛС, които
постъпват в организма. Задължително е болния да бъде на
мониторен контрол за по-точно дозиране.

• при перфузията насищането с ЛС е бавно и позволява
навременна корекция.

• има възможност за прилагане едновременно на много ЛС.

• точно и прецизно дозиране.

Подготовка на перфузора:

• Проверете изправността на перфузора.

• Дезинфекцирайте перфузора.

• Подготовка на болния:

• При възможност разяснете на пациента смисъла и целта на
прилаганите лекарства.

• Разяснява се на пациента очаквания ефект върху него.

• Настанете болния удобно в леглото.Проверете проходимостта на 
венозния източник, чрез промиване с физ. серум.

Подготовка на МС:

• Дезинфекция на ръцете.

• Подгответе назначения медикамент, разтворен в 50мл 
спринцовка с подходящ лайтунг /правилно изтеглен и дозиран/. 
Обръща се внимание дали отделните ЛС са съвместими помежду 
си.

• Съчленете спринцовката с лайтунга.

• Обезвъздушете спринцовката с лайтунга.

• Надпишете с левкопласт спринцовката и инфузионната помпа за 
вида и концентрацията на зареденото лекарствено средство.* 
Железни препарати, витамини от групата „В” и някой 
антихипертензивни средства се прилагат с черни спринцовки с 
черен лайтунг.

Работа с инфузионната помпа:

• Включете инфузионната помпа в ел. мрежата /батерията се 
използва само при транспорт/.

• Фиксирайте буталото на спринцовката /гумената тръбичка/ за 
инфузионната помпа.

• Фиксирайте тялото на спринцовката.

• Задайте програмата за работа на инфузионната помпа (скоростта 
на приложение).

• Съчленете края на лайтунга с венозния съд / гумената тръбичка 
за инфузионната помпа / или  с НГС на болния.

• Наблюдавайте болния.

• Отбележете в реанимационния лист.
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КЛИНИЧЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА 
СЕСТРА ПРИ ИНТУБАЦИЯ НА БОЛЕН

*При аспирация се спазват строго правилата за асептика и
антисептика! Канюлираме периферен венозен съд и фиксираме добре.

Въвеждаме медикаменти за увод в анестезията- Dormicum, Listhenone,
Pavulon, Lidocain-sprey по назначение на лекар-анестезиолог.

Подаваме ларингоскоп /предварително проверен/ и правилно съчленен с
подходящ размер лъжица на анестезиолога.

Подаваме интубационна тръба в подходящ размер по назначение на лекар-
анестезиолог /предварително се проверява раздуването на балона за
фиксация/.

Подготовка на водач, ако има нужда.

Поемаме извадения ларингоскоп и го поставяме върху стерилен компрес,
отдясно до главата на болния или на масичка в близост до вас.

Раздуваме балона на интубационната тръба с въздух /спринцовка 5-10ml/.
Обдишваме мануално пациента.

Анестезиолога проверява за правилното позициониране на тръбата.

Фиксираме тръбата спрямо изискванията на оперативната интервенция
/бинт и марли за фиксация, специални дунапренови лепенки/.

Трахеална аспирация /при нужда/.

Непрекъснато наблюдаваме болния.

Попълваме необходимата медицинска документация.
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Попълваме необходимата медицинска документация.

Непрекъснато наблюдаваме болния.

Включва се кислородна маска/ назални рогчета с дозиран кислород по назначение на 
лекар.

МС може са направи тоалет със спринцовка с дестилирана вода /5-10мл/ за промивка на 
устна кухина.

Тръбата се издърпва от лекаря, като подканяме болния да издиша въздуха, след дълбоко 
вдишване.

МС премахва бинта или лепенките, с които е фиксирана тръбата.

Със спринцовка /5-10мл/ се изтегля въздуха от балона на интубационната тръба.

Ако е необходимо преди аспирацията се прави лаваж, 
като се впръсква 2-3 мл. физ. серум в тръбата. 

Извършва се трахеална аспирация със стерилен аспирационен катетър в подходящ 
размер.

Лекаря си поставя стерилни ръкавици.

КЛИНИЧЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ 
ЕКСТУБАЦИЯ НА БОЛЕН

*При аспирация се спазват строго правилата за асептика и антисептика!
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