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КОНСПЕКТ 

по „Сестрински грижи при болни със соматични заболявания“ 

Специалност „Медицинска сестра“ 

Практика 

 
1. Приложение на антибиотици в медицинската практика. Отговорности на медицинската 

сестра. 
2. Инсулинолечение. Отговорности на медицинската сестра. 
3. Инжекционно приложение на сърдечни гликозиди. Отговорности на медицинската 

сестра. 
4. Отговорности на медицинската сестра при вземане, изпращане и транспорт на кръв за 

лабораторни изследвания. 
5. Отговорности на медицинската сестра при вземане, изпращане и транспорт на урина 

за микробиологично изследване. 
6. Отговорности на медицинската сестра при вземане, изпращане и транспорт на фекалии 

и анален секрет за лабораторни  изследвания. 
7. Отговорности на медицинската сестра при вземане, изпращане и транспорт на носен и 

гърлен секрет за лабораторни изследвания. 
8. Отговорности на медицинската сестра при вземане, изпращане и транспорт на храчка 

за лабораторни изследвания. 
9. Плеврална пункция. Отговорности на медицинската сестра. 
10. Коремна пункция и парацентеза. Отговорности на медицинската сестра. 
11. Костно-мозъчна пункция. Отговорности на медицинската сестра. 
12. Подготовка за чернодробна биопсия.Изпращане на биопсичен материал за изследване. 

Отговорности на медицинската сестра. 
13. План за  сестрински грижи при болни с бронхиална астма и дихателна недостатъчност. 
14. План за  сестрински грижи при болни с възпалителни заболявания – бронхопневмонии, 

плеврити. 
15. План за  сестрински грижи при болни с ТБК. 
16. Подготовка и извършване на ЕКГ. Отговорности на медицинската сестра. 
17. План за  сестрински грижи при болни с кардиална астма и белодробен оток. 
18. План за сестрински грижи при болни с ревматизъм, миокардити. 
19. План за сестрински грижи при болни с  инфаркт на миокарда. 
20. План за сестрински грижи при болни с хипертонична болест, хипертонична криза. 
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21. Изследвания  на стомашно-чревния тракт. Отговорности на медицинската сестра. 
22. План за сестрински грижи  при болни със заболявания на стомашно- чревния тракт – 

язва на стомаха и дуоденома, гастрит.  
23. Рентгенови изследвания на отделителната система. Отговорности на медицинската 

сестра. 
24. Функционални изследвания на отделителната система. Отговорности на медицинската 

сестра. 
25. Подготовка и извършване на катетеризация на пикочен мехур на болен.Отговорности 

на медицинската сестра. 
26. План за  сестрински грижи при болни с пиелонефрит. 
27. Специални сестрински грижи при болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност. 

Задължение на медицинската сестра при пациенти на хемодиализа. 
28. Изследвания на хепато-билиарната система и панкреаса. Отговорности на 

медицинската сестра. 
29. План за  сестрински грижи при болни с чернодробна цироза. 
30. План за сестрински грижи при болни със желязодефицитна анемия, хеморагична 

диатеза. 
31. Изследвания на ендокринната система. Отговорности но медицинската сестра. 
32. План за сестрински грижи при болни с тиреотоксикоза, тиреотоксична криза, 

микседем.  
33. План за  сестрински грижи при заболяване на хипофизата и надбъбречните жлези. 
34. План за сестрински грижи при болни със затлъстяване. 
35. Подготовка на болния и провеждане на КЗП, УЗП, ОГТТ. Отговорности на 

медицинската сестра. 
36. План за сестрински грижи  при болни с ИЗЗД и НИЗЗД. Поведение на медицинската 

сестра при диабетна кома и хипоглекимичен шок. 
37. Подготовка за изследване на болни със заболявания  на опорно-двигателния апарат. 

Отговорности на медицинската сестра. 
38. План за  сестрински грижи  при болни с ревматоиден артрит. 
39. Подготовка и техника за извършване на стомашна промивка. Отговорности на 

медицинската сестра. 
40. Сестрински грижи при отравяне с медикаменти – опиати, дигиталис. 
41. Сестрински грижи при отравяне с живак, хлор, азотни газове, въглероден окис, гъби, 

селскостопански отрови. 
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КОНСПЕКТ 

по „Сестрински грижи при болни със соматични заболявания“ 

Специалност „Медицинска сестра“ 

Теория 

 
1. Приложение на антибиотици в медицинската практика. Отговорности на медицинската 

сестра. 
2. Инсулинолечение. Отговорности на медицинската сестра. 
3. Приложение на сърдечни гликозиди. Отговорности на медицинската сестра. 
4. Клинико-лабораторни изследвания. Отговорности на медицинската сестра. 
5. Пункции. Видове. Основни принципи. Отговорности на медицинската сестра. 
6. Изследвания на дихателна система. Отговорности на медицинската сестра. 
7. Изследвания  на сърдечно – съдовата система. Отговорности на медицинската сестра. 
8. Изследвания  на стомашно – чревния тракт. Отговорности на медицинската сестра. 
9. Изследвания на отделителната система. Отговорности на медицинската сестра. 
10. Изследвания  на хепато - билиарната система и панкреаса. Отговорности на 

медицинската сестра. 
11. Изследвания при заболявания  на ендокринната система и болести на обмяната. 

Отговорности на медицинската сестра.  
12. Изследвания на опорно-двигателния апарат. Отговорности на медицинската сестра. 
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