
















ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР – РЕАЛНА СИТУАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ 

ЗА РАБОТА 

Д. Шопов1, В. Михайлова1, Т. Стоева2  

1.МУ-Пловдив ФОЗ  

2. УМБАЛ „Св.Георги“- Пловдив 

Резюме. В съвременните здравни системи приоритетното място и роля на първичната 
медицинска помощ е неоспоримо, официално признато и възприето. Централна фигура 
в системата на първичните здравни грижи е лекарят с общ профил. В настоящата статия 
авторите, разглеждайки демографския статус на населението в Пловдивска област, 
правят опит да анализират дейността и кадровата обезпеченост на медицинския 
персонал, извършващ първична медицинска помощ, където основна водеща фигура е 
общопрактикуващият лекар. Използвани са количествени и качествени показатели. 
Направени са изводи за реалната ситуация и мотивация за работа. 

Ключови думи: демографско състояние, здравеопазване, първична медицинска помощ, 
общопрактикуващ лекар, мотивация, пациент 
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Summary. In the modern health systems the priority role of primary care is undeniable 
officially recognized and accepted. A central figure in the system of primary care is the 
physician with a general profile. In this article the authors, considering the demographic status 
of the population in the region of Plovdiv, attempt to analyze the activities and human resources 
in the medical staff that operates primary healthcare services, where the main leading figure is 
the general practitioner. Quantitative and qualitative indicators have been used. Conclusions 
about the real situation and motivation for GPs to work have been included. 

Key words:  demographic situation, healthcare, primary health care, general practitioner, 
motivation, patient 
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Резюме: 

Според Конвенцията на ООН за правата на детето, всяко дете следва „да се ползва от 
най-високия достижим стандарт на здраве и улесняване за лечение на заболявания и 
възстановяване на здравето си". 

Цел на настоящата статия е обзорно проучване динамиката на демографските процеси в 
Пловдивска област, тенденциите в кадровата обезпеченост с лекари и медицински сестри 
в първичната извънболнична медицинска помощ и някои аспекти в дейността им по 
програма „Детско здравеопазване".  

Установяват се:  

 Раждаемост в регресия. 

 Коефициент на детска смъртност с намаляващи стойности 

 Неравномерно разпределение на общите практики на първичната извънболнична 
медицинска помощ (ПИМП) 

 Налично текучество с редукция на броя лекари и медицински сестри 

 Медицинската сестра в първичната извънболнична медицинска помощ е един от 
основните изпълнители на здравно-промотивни и профилактични дейности, за 
което са  необходими специфични знания и умения за работа. 

Ключови думи: демографски процеси, здравеопазване, първична извънболнична 
медицинска помощ, общопрактикуващ лекар, медицинска сестра, детско здравеопазване 

 

 

 



Summary: 

According to the UN Convention on the rights of the child, each child should “enjoy the highest 
attainable standards of health and facilities for the treatment of illness and rehabilitation of 
health”. 

The objective of the present article is an overview study of the dynamics of the demographic 
processes in the district of Plovdiv, the tendencies in the procurement of physicians and nurses 
in the primary outpatients medical care and some aspects of their activity under the Pediatric 
Healthcare programme.  

The following has been established: 

  Birth rate in regression; 

  Decrease in the children’s death rate  

  Uneven distribution of the general practices of primary outpatients medical care 
(POMC)  

  Fluctuation of manpower with reduction in the number of physicians and nurses  

  The nurse in the primary outpatients medical care is one of the main performers of 
health-promotional and prophylactic activities, requiring specific knowledge and skills.  

Keywords: demographic processes, primary outpatients medical care, general practitioner, 
nurse, pediatric healthcare  
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Взаимозависимост между професионалната мотивация и 
удовлетвореността на медицинския персонал 

 

Summary. Motivation is a complex mental process that in its dynamics represents a 
specific cycle - a motivational cycle. It combines three basic elements: needs, motives and 
satisfaction. In the present article, data from a specific empirical study analyzes the correlation 
between professional motives and the satisfaction of nurses working in a hospital station. It is 
found that satisfaction is clearly dependent on the motivation to choose a profession and the 
organization of nursing work. At the same time, satisfaction reverses the level of professional 
motivation of the nurses and the overall psychic climate in the nursing team. 

Key words: motivation, satisfaction, motivation cycle, profession selection, nursing staff 
turnover. 

Резюме. Мотивацията е сложен умствен процес, който в своята динамика представлява 
специфичен цикъл - мотивационен цикъл. Той съчетава три основни елемента: 
потребности, мотиви и удовлетворение. В настоящата статия данните от конкретно 
емпирично изследване анализират връзката между професионалните мотиви и 
удовлетворението на медицинските сестри, работещи в болнична станция. Установено 
е, че удовлетвореността очевидно зависи от мотивацията за избор на професия и 
организацията на сестринската работа. В същото време удовлетворението променя 
нивото на професионална мотивация на медицинските сестри и общия психически 
климат в сестринския екип. 

Ключови думи: мотивация, удовлетвореност, мотивационен цикъл, избор на професия, 
текучество на сестринския персонал. 
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Резюме: 

Пред съвременната превантивна геронтология стоят глобалните стратегически задачи, 
свързани с профилактика и повишаване средната продължителност на живот при 
запазване на активността. 

Цел на проведеното изследване е анализ на  процесите, свързани с провеждане 
профилактичните прегледи на възрастните хора от екипите на общопрактикуващите 
лекари (ОПЛ).  

Проведена е пряка индивидуална анонимна анкета за възрастни и стари хора, включваща 
анкетна карта с 60 въпроса, групирани в 6 раздела. 

Установени са редица причини, затрудняващи извършването на профилактичните 
прегледи, свързани с: 

 Начините за информираност за провеждането на регулярните профилактични 
прегледи 

 Разлики в честотата на провеждането на регулярните профилактични прегледи, 
свързани с местоживеене (град – село), трудности с придвижване до кабинета на 
ОПЛ, продължително чакане пред кабинета на ОПЛ, неосъзнат смисъл  от 
профилактични прегледи 

Направени са изводи и препоръки за по-голяма обхватност на населението за първична 
профилактика 

Ключови думи: профилактични прегледи, общопрактикуващи лекари, демографско 
застаряване, здравословни проблеми, промоция на здравето 

Summary: 

The contemporary preventive gerontology faces global strategic tasks connected with the 
prophylactics and increase in the average duration of life with preserved activity.  

The objective of the study is to analyze the processes related to the conduct of prophylactic 
medical checkups of elderly people by the teams of the General Practitioners (GPs). 

A direct individual anonymous questionnaire was carried out among old aged and elderly 
people, which included a survey with 60 questions grouped in 6 sections. 



It revealed a number of reasons impeding the conduct of prophylactic medical checkups, 
connected with:  

• The methods of providing information about the conduct of regular prophylactic 
medical checkups;  

• Differences in the frequency of conducting regular prophylactic medical checkups, 
connected with the place of residence (city – village), difficulties with the arrival to the 
GP’s office, continuous waiting in front of the GP’s office, unawareness of the 
importance of the prophylactic medical checkups.  

Conclusions and recommendations have been made for better coverage of the population in 
terms of primary prophylactics. 

Key words: prophylactic medical checkups, general practitioners, demographic ageing, health 
problems, health promotion  

 



 
 
 
 
Резюме: 
Процесите и излизането в макро- и микросреда в условията на социално-
демократичното общество поставят сериозни предизвикателства към психическото и 
физическото здраве на  детето. Здравеопазването е приоритет на политиката на всяка 
държава, защото има огромна лична и социална значимост. 
Семейството е първия и най-важен здравен образователен фактор. Комуникацията в 
Семейството определя модел на поведение, от  който детето се нуждае в своята контакт 
с останалите членове на обществото. 
Ключови думи: здравословни навици, семейство, фон, образование, деца 
 



















































 
 
 
 

Конфликтът е форма на проявление на противоречията - универсален и вечен човешки 
и обществен феномен, базиран на динамичното взаимодействие между най-малко две 
противоположни страни, причинени от различни интереси, потребности, цели, 
ценности, мнения и недостиг на ресурси от различно естество, за да се постигнат 
целите и да отговарят на интересите, завършващи с победа, поражение, или взаимно 
приемливо компромисно решение. Темата на тази статия са някои от най-честите 
проблеми и  конфликти в здравеопазването, които възникват в резултат на промяна на 
здравните приоритети и ефективността на здравеопазването и някои идеи за 
преодоляването им. 
Ключови думи: здраве, конфликти, недостатъчното финансиране, здравно осигуряване 















 

Резюме:В съвременното общество, комуникацията играе жизнено важна роля за индивида 
и за обществото като цяло. Съществува социален процес, в който хората общуват 
помежду си, обменят идеи, споделят радости и тревоги, показвайки техните интереси. 
Комуникацията е мощна сила за хармонизиране на социалните взаимоотношения. 
В рамките на своя живот, човек съществува в социална среда, на която дължи своята 
морално, психологическо и културно развитие.  Това влияние се чувства в семейството, а 
в следващите етапи и в сферата на социалното развитие. 
Чрез общуване с другите ние обогатяваме своя личен, социален опит и личностни 
качества, за да се интегрираме в сегашната социална среда. Запознаването с нови 
технологични средства и споделянето на ценна информация позволява дава възможност 
на сложни ситуации да култивират и обогатяват човешките ценности и индивидуалните 
чувства във всички области на съвременното общество. 
Този процес се осъществява с невероятна скорост, която изисква специално и подходящо 
обучение на бъдещите специалисти, за да са способни да следят постиженията на науката. 
Комуникацията е тясно свързана с ежедневието ни, тъй като създава умения, които са 
необходими в контактите ни с другите хора. Срещаме различни хора у дома, в училището, 
през свободното време, наблюдаваме се един друг,  слушаме ги, отговоряме на техните 
действия и в повечето случаи това не е съзнателно. Всеки от нас върви по свой собствен 
път, има своите предпочитания и характерни черти. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Резюме: 
Първите години от живота на детето протичат  в най-малко общество - семейството. От 
там се развива идеята за общност. За едно дете да се развива правилно психически и 
изграждане е необходимо неговото самосъзнание да получи от семейство, любов, 
сигурност и защита. В случай, че в ранна детска възраст детето е лишено от родителски 
грижи в него се изгради комплекс за малоценност. Тези деца страдат от депресивни 
неврози.  
Ключови думи: тревожност, родител. 
 



 
 
 
Резюме: 
Изяснено бе, че отношението на учениците към учебният процес и учебната среда е 
важна тема в образователната теория и практика. Днес тя е особено актуална, тъй като 
нейното разбиране и управление определят успеха на образователната система и 
ефективността на училището, като институция. Тази тема стана още по-значима в 
стратегическите цели на Европа и поставя нови изисквания към образователните 
системи на отделните страни.  

Нейните основни аспекти са свързани с промяната на същността на 
образователният процес – от учене за цял живот в учене през целият живот. 

Разгледани са проблеми свързани с училището, като част от живота и место за 
живеене на подрастващите, мотивация към учене, фактори влияещи върху успеха на 
учениците, ролята на училищната среда, взаимодействието между учители и ученици
  неговото влияние за развитието на децата и особено на някои етноси, причините 
за отпадане от училище в общ и етнически план, асоциалните прояви в училище - 
насилието, агресията и чувствителността на учениците към справедливото и 
несправедливо поведение на учителите при оценяване на знанията и много други. 

Подчертава се, че отношението на учениците към учебният процес и среда е 
многопластов и многоаспектен проблем, който се нуждае от задълбочено проучване, 
особено при често сменящите се образователни системи. 
 
Ключови думи : учебен процес, мотивация, роля на учебната среда. 
 
 



 
 
 
 
 

Резюме: Здравето е в основата на човешкия живот. То трябва да бъде подкрепено от 
ефективни политики и действия във всички страни на равнище на Европейската 
общност и в световен мащаб. Авторите на тази статия се опитват да анализират 
националната здравна стратегия 2008 г. - 2013 г. и отправят критиките си с цел по-
нататъшното и подобряване и адаптиране към променящите се изисквания на 
здравеопазването в Република България. 
Ключови думи: здраве, концепция за управление на здравна стратегия. 

 















 
Резюме: 

Мотивацията е мощна движеща сила за осъществяването и регулирането на всяка 
съзнателна човешка дейност. Всеки човек е уникална комбинация от генетичен 
потенциал, личностни и социални качества, потребности,  ценности и мотиви. 
 Същевременно мотивацията е и един от най-подценяваните проблеми в мениджмънта 
на здравните дейности. 
Цел на настоящата статия е преди всичко обзорна – чрез литературен обзор на 
проблема за професионална мотивация и удовлетвореност на медицинския персонал да 
се анализира мотивацията на работещите в сферата на здравеопазването медицински 
специалисти като стимул за образование, професионално самоусъвършенстване и 
постигане на по-добри финансови резултати.  
Задача на мениджърите  е  да  създадат такива подходящи условия, че хората да 
осъзнаят и  развият тези човешки характеристики у  себе  си; да  могат  да  постигнат  
собствените си  цели по най-добрия начин чрез направление на собствените им усилия 
целите на организацията, в която работят. 
          За подобряване мотивацията на персонала е необходимо да се реформира 
системата на възнаграждение - освен реалното повишаване на възнагражденията следва 
да се промени и системата на тяхното определяне. 
Ключови думи:мотивация, мениджър, модел, потенциал, потребности 
 



 
 
Резюме: 
 

Мотивацията е един от най-специфичните и важни въпроси за обяснението и 
регулирането на всяка съзнателна човешка дейност и в частност за организирането и 
управлението на дейностите. Същевременно мотивацията е и един от най-
подценяваните проблеми в мениджмънта на здравните дейности, затова е нужно да се 
изясни същността и нейното значение за ефективната организация и управление на 
сестринската дейност.  

Цел на настоящото изследване е установяване нивото и характера на 
професионалната мотивация и удовлетвореност на младите медицински сестри чрез 
използване на методика за сравнителен анализ в държавен и частен сектор и на тази 
основа да обосновем необходимостта от бъдеща по-ефективна, по-пълноценна 
реализация и развитие на медицинските сестри. 

Обект на проучване са лечебни заведения в Пловдивски регион. Проведена е 
пилотна анкета на 76 случайно избрани медицински сестри. Резултатите от нея 
изискват проблемите на медицинските сестри в България да се анализират комплексно, 
за да бъдат решени ефективно в интерес на общественото здраве. В тази насока един от 
проблемите, който изисква специално внимание е професионалната мотивация и 
свързаната с нея удовлетвореност на медицинските сестри от своята професионална 
реализация и дейност. 
Ключови думи:  мотивация, здравни грижи, медицинска сестра, мениджмънт, болница 













 
 
Резюме: 
Лекарят е основният двигател на диагностично-лечебната дейност в здравеопазването. 
Квалификацията на персонала е един от най-ценните ресурси в условия, при които 
конкуренцията между лечебните заведения за привличане на приходи от основния 
финансиращ орган НЗОК, е най-вече на основа качество на медицинските услуги и 
пълно удовлетворяване нуждите на крайния потребител. 
Обект на наблюдение е кадровата структура (лекари) в статистически обусловените 
здравни региони и в Р.България като цяло. Проучването е ретроспективно за 3-годишен 
период (2011 г.-2013 г.вкл.) За анализа на дейността са използвани количествени и 
качествени показатели, извлечени по данни на НСИ и на МЗ-НЦОЗА. Тенденцията за 
Р.България е едва доловимо увеличение на общия брой лекари, с намаляване на  общо 
практикуващите лекари. В динамиката на различните специалности се отчита спад. На 
лице е неравномерно разпределение по региони с концентрация в Югозападен  и Южен 
централен регион поради наличието на по-висок брой лечебни заведения. Липсва 
възможност за кариерно развитие, включваща специализации и растеж в кариерата. 
Подготовката, обучението и специализациите са нерешен проблем в България.  
Ключови думи: здравеопазване, показатели, лекари, кадри, специалности, региони 
 



 

 
 
 

Резюме: 

Медицинските услуги са в пряка връзка с нарастващите потребности и желанието на 
всеки човек непрекъснато да повишава качеството на своя живот, за да бъде полезен на 
себе си, близките и обществото. Цел на статията е да се проучи и анализира степента на 
удовлетвореност на пациентите от качеството на медицинското обслужване в 
хирургични клиники на УМБАЛ „ Св. Георги” Пловдив. Проведена е пряка 
индивидуална анкета. Оценката на качеството на медицинското обслужване, направена 
от пациентите следва да се приеме за много добра. 

Ключови думи: качество, медицински услуги, пациент, удовлетвореност 

 



 

 
 
 
 
Резюме: 
Злокачествените заболявания са жизнено важен проблем на съвременното общество. 
В настоящата статия се анализира заболеваемостта от злокачествени новообразувания на 
дебелото черво на населението в Пловдивска област за 5-годишен период от 2009 г до 
2013 г включително. Проследен е демографския статус. Посочен е броя на регистрираните и 
оперирани пациенти. Проследен е броя на извършените оперативни  интервенции по повод 
рак на дебелото черво от клиниките и отделенията на многопрофилните болници в 
Пловдивска област. Анализиран е средния предоперативен период и средния престой на 
пациентите в стационара. 
Ключови думи: злокачествени заболявания, население, демографски показатели, 
предоперативен престой, среден престой. 
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ESSENCE OF THE BOGOMIL MOVEMENT AND INFLUENCE OF THE 
IDEAS OF HEALTH ON THE CULTURE OF EVERYDAY LIFE OF 
THE POPULATION 

Nikola Zaprjanov, Vanina Mihaylova1, Mariana Liochkova2, Dimitar Shopov, Adolf 
Alakidi3 

СЪЩНОСТ НА БОГОМИЛСТВОТО И ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ЗДРАВЕ 
ВЪРХУ БИТОВАТА КУЛТУРА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 
Никола Запрянов, Ванина Михайлова1, Мариана Льочкова2, Димитър Шопов, 

Адолф Алакиди3 

Резюме. Богомилството възниква в България през втората половина на X век. 
Неговото зараждане се улеснява главно чрез пренасянето на павликянството - социално 
движение с анти- феодален характер, възникнало в края на VII век във Византийска 
Армения. С отхвърлянето на християнските атрибута (кръст, икони и светате мощи) 
богомилите открито се противопоставят на религиозния мистицизъм, шестващ с 
голяма сила през средните векове. 

Във философско-религиозните дуалистични възгледи на богомилите се проявяват 
доводи, основани на здравия разум. Така на редица места прозира схващането за 
целебната сила на билките. В сборника „Зелейник" се съдържат рецепти за лечение на 
очни заболявания, кръвотечение от носа, кашлица, болки в корема идр. В ежедневния 
живот на хората богомилите препоръчват употребата на умерено количество, 
предимно растителна храна. Изрично се забранява консумацията на месо и употребата 
на вино. 

Богомилството, в основата си социална ерес, оказва в някои направления позитивно 
влияние върху духовната и здравна култура на населението по нашите земи. 
Ключови думи: богомилство, религиозен мистицизъм, духовна култура, здравна 

култура. 
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ПРОФЕСИЯТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ
Т. С 1, Д. Ш 2, Т. П 3, Б. Т 2

1УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив
2Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив 

3Катедра “Здравеопазване”, Филиал Хасково, Тракийски университет

THE NURSING PROFESSION – PAST, PRESENT
T. S 1, D. S 2, T. P 3, B. T 2

1University Hospital “Sv. George” – Plovdiv 
2Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv 

3Department “Healthcare”, Branch Haskovo, Trakia University

Резюме. Съществен проблем, пред който са изправени здравните системи в световен мащаб, 
е недостигът на медицински специалисти. България, както повечето страни в света, се на-
мира в критичен период по отношение на осигуреността с медицински сестри. Проблемът с 
текучеството у нас е особено актуален в съвременните условия поради засилващата се тен-
денция към постоянно намаляване на броя на медицинските сестри в страната. Професията 
губи своята привлекателност, нараства броят на желаещите да се реализират професионално 
извън пределите на страната. Целта на настоящата статия е чрез обзорно проучване на ди-
намиката на демографските процеси в обществото в България, разгледано в статистически 
обособени региони, да се проследят тенденциите в кадровата политика и обезпечеността със 
специалисти по здравни грижи, конкретно – медицински сестри. Установяват се: демографски 
срив с намаляване броя на населението и застаряването му, различен социално-икономически 
статус в разгледаните статистически обособени региони, намаляване броя на медицинските 
сестри; установяват се диспропорции в осигуреността с медицински сестри по области и реги-
они, пораждащи неравенства в достъпа до медицинска помощ. Коментират се част от причини-
те, поради които медицинските сестри емигрират в чужбина.

Ключови думи: демографски статус, население, здравни грижи, медицинска сестра 

Abstract. A signifi cant problem that the healthcare systems face worldwide is the shortage of medical 
specialists. Bulgaria, as the majority of countries in the world, is in a critical period with regard to the pro-
curement of nurses. The problem with the fl uctuation in our country has gathered head at present due to 
the increasing tendency of permanent reduction in the number of nurses in the country. The profession 
loses its attractiveness, the number of nurses willing to work abroad increases. The objective of the present 
article is by means of an overview study of the dynamics of the demographic processes in the society of 
the Republic of Bulgaria, reviewed in statistically diff erentiated regions, to trace the tendencies in the cadre 
policy and procurement of specialists in healthcare, and more specifi cally – nurses. The following is estab-
lished: A demographic crash with reduction in the population and its aging, diff erent social and economic 
status in the statistically diff erentiated regions under review. Decrease in the number of nurses. Availability 
of disproportions in the procurement of nurses by districts and regions, arising inequality in the access to 
medical aid. Discussion of some of the reasons for emigration of the nurses abroad. 

Key words: demographic status, population, healthcare, nurse











































 

 

 

Обучението на пациента – акцент на съвременната подготовка на 
медицинските специалисти. 

Резюме: 

Обучението на пациента е акцентът на съвременната подготовка на медицинските специалисти. 
Членството на България в ЕС се явява предпоставка за развитие и настройка  на медицинското 
образование в посока на европейските тенденции  и приравняването му към европейските 
стандарти. Промяната идва също в общата концепция за здравеопазването‐всеки човек носи 
отговорност за собственото си здраве. Във връзка с това въпросът за образованието на 
пациентите‐болни или здрави, придобива особено значение по време на професионалното 
обучение на медицинските специалисти. Образованието на пациента е целенасочен процес на 
взаимодействие между него и медицинските специалисти, в хода на който придобива знания, 
умения и навици за опазване на здравеопазването, за лечение и рехабилитация с оглед 
преодоляване на определен здравословен проблем. Обучението на пациентите и техните близки 
позволява предоставянето на медицинска  информация с цел предприемане на най‐разумното 
решение за собственото си здравно поведение. 

 

 



 

Сексуалното възпитание на младото поколение 

Резюме:  

Сексуалното възпитание на подрастващото поколение е станало по‐достъпно през последното 
десетилетие. Сексуалното възпитание на младото поколение е необходимо условие за пълен 
самостоятелен живот в обществото, но поради една или друга причина, е пренебрегвано от 
нашата образователна практика. Формирането на сексуалната идентичност и отговорно сексуално 
поведение на младите хора се влияе не само от училището, но и от различни фактори от 
социалната среда, сред които най‐значими са семейството, кръга от приятели и средствата за 
масова информация. 
Неправилно формираното сексуално и репродуктивно поведение може да доведе до множество 
медицински и педагогически въпроси: полово предавани болести, ранна бременност и ранни 
бракове; изкуствени аборти; изоставени деца и самотни майки; преждевременно напускане на 
училище. 
Сексуалното образование е сложен проблем. Това определено изисква  необходимост от 
информация и знания за биологични, психични, социални, хигиенни и други сексуални 
взаимоотношения. Поради всичко гореизложено, успешното учение може да се реализира само 
със съвместните усилия на педагози, психолози, медицински специалисти и обществото като цяло. 

 



 

 

УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ НА  
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-АД ХАСКОВО 

Резюме: 
Статията разглежда основните насоки, свързани с качеството на болничните дейности. Авторите 
представят информация за състоянието и съществуващата система в неврологично отделение за 
оценка на качеството на медицинските дейности. Обективната оценка на качеството може да се 
постигне чрез прилагане на критерии и стандарти за качество. Както е известно, всеки процес на 
управление има цикличен характер, като се започне с планирането на дейността, мониторинг и 
оценка на  управлението на качеството в неврологично отделение МБАЛ АД Хасково. 

Ключови думи: качество, медицински дейности, оценка 
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Abstract: Ageing is a clearly identifiable time and life period that is associated with a number of medico- social 
problems, which are to a great extent connected to the changes that occur in the organism at that age. Together with 
the problems, due to involutive processes and the functional peculiarities, one should not underestimate such, 
connected to morbidity. 
Aim: To research and analyze the health status of the elderly people. 
Materials and methods - There has been conducted a direct individual anonymous questionnaire amongst elderly 
people aged 60 or more, through accidental principle, in the period between April 2016 and February 2018. 
Results: The analysis of the health status of the elderly people shows multiple pathologies - highest is the rate of the 
cardiac diseases. A characteristic feature of the pathology with the elderly people is its multitude - 49% have stated 
two and three diseases. Women have more often three and more diseases, and with men there prevail the 
percentage without any diseases. The city dwellers are with higher average rate of the number of diseases and it is 
more often that they suffer from chronic diseases. 65,2% of the respondents with lower incomes (up to 150 Iv.) have 
been in dispensaries owing to a chronic disease. Highest is the rate of the respondents who assess their health status 
as satisfactory -49,1%. Keywords: analysis, elderly people, health status. 
 
 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА 
 

Резюме: Стареенето е ясно определен период от време и живот, който е свързан с редица 
медико-социални проблеми, които са до голяма степен свързани с промените, които настъпват 
в организъма в тази възраст. Заедно с проблемите, дължащи се на инволютивните процеси и 
функционалните особености, не бива да се подценяват такива, свързани с заболеваемостта.                           
Цел: Проучване и анализ на здравния статус на възрастните хора. 
Материали и методи - Проведена е директна индивидуална анонимна анкета 
сред възрастните хора на възраст 60 или повече години, по случаeн принцип, в периода между 
април 2016 г. и февруари 2018 г. 
Резултати: Анализът на здравния статус на възрастните хора показва многобройни 
патологии - най-висока е честотата на сърдечните заболявания. Характерна особеност на 
патологията при възрастните хора е нейната 
множественност - 49% са посочили две и три заболявания. Жените имат по-често три и повече 
болести, а при мъжете преобладава процентът без никакви заболявания. Гражданите са с      
по-висок среден процент на броя на болестите и по-често те страдат от хронични 
заболявания заболявания. 65,2% от анкетираните с по-ниски доходи (до 150 лв.) са 
диспансеризирани поради хронично заболяване. Най-висок е процентът на респондентите, 
които оценяват здравния си статус като задоволително - 49,1%. 
Ключови думи: анализ, възрастни хора, здравен статус. 
 



























 
 
 

Резюме: Продължаващото обучение на медицинските специалисти е един от основните 
принципи на реформата в здравните услуги и висшето образование. Това е един 
постоянен и непрекъснат процес за повишаване на професионалната квалификация на 
медицинските специалисти, което е гаранция за осигуряване на качествени здравни 
грижи. Ефективността и успеха на този процес зависи до голяма степен от мотивацията 
и амбицията на обучаемите, за повишаване на тяхната професионална компетентност и 
реализация. 
Ключови думи: продължаващо обучение, мотивация, медицински специалисти 
 














