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КОНСПЕКТ
за Държавен изпит
Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на
общите и специални сестрински грижи.
за студенти от специалност “ Медицинска сестра “
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Бариери при общуване. Взаимоотношения на медицинската сестра с членовете на
медицинския екип, пациентите и близките му.
Задължения на медицинската сестра при приемане, превеждане и изписване на болен.
Антропометрични измервания.
Медицинска документация. Сестринско досие.
Приложение на сестринската диагноза в клиничната практика. Изработване на план за
сестрински грижи.
Подреждане на открито и закрито болнично легло.
Подреждане на хирургическо болнично легло. Подреждане на легло с тежко болен.
Хигиенен тоалет на тежко болен. Частична баня.
Смяна на бельо на тежко болен.
Сестрински грижи при профилактика на декубитус и мацерация.
Тоалет на гениталиите.
Изследване и регистриране на пулс.
Изследване и регистриране на дишане.Кислородотерапия.
Изследване и регистриране на кръвно налягане.
Измерване и регистриране на телесната температура.
Взимане на урина за изследване и събиране на диуреза.
Приготвяне на дезинфекционни разтвори.
Хранене на тежко болен. Хранене със сонда. Требвателен лист.
Изписване на лекарствени средства.
Приложение на лекарства - пер ос, кожа и лигавици.
Приложение на физиолечебни средства – топлина и студ.
Подготовка и извършване на клизми.
Подготовка за инжектиране и аспириране от ампула, флакон и банка.
Кожно-диагностични проби.
Правила и техника на подкожна инжекция.
Правила и техника на мускулна инжекция.
Правила и техника при извършване на въвкожна инжекция.
Правила и техника на венозна инжекция.
Осигуряване на траен периферен венозен път.
Правила и техника на венозна инфузия.
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Разтваряне и дозиране на антибиотици.Борба с алергичен шок.
Отговорности на медицинската сестра при приложение на сърдечни гликозиди.
Дозиране и приложение на инсулин.
Подготовка и техника при хемотрансфузия.
Подготовка и извършване на катетеризация пикочен мехур на жена.
Вземане, изпращане и транспорт на кръв за лабораторни изследвания.
Вземане, изпращане и транспорт на фекалии за лабораторни изследвания.
Вземане, изпращане и транспорт на носен, гърлен секрет и храчки за лабораторни
изследвания.
Вземане, изпращане и транспорт на очен, ушен и раневи секрет за лабораторни
изследвания.
Задължения на медицинската сестра при извършване на плеврална пункция.
Задължения на медицинската сестри при извършване на коремна пункция и
парацентеза.
Задължения на медицинската сестра при извършване на костно-мозъчна пункция.
Подготовка за биопсия. Изпращане на биопсичен материал за изследване. Пункция на
става.
Сестрински грижи при болни със заболявания на дихателната система. План за
сестрински грижи.
Подготовка и извършване на ЕКГ.
Сестрински грижи при болни със заболявания на ССС. План за сестрински грижи.
Подготовка на болен при изследване на стомашно-чревния тракт.
Сестрински грижи при болни със заболявания на стомашно-чревния тракт. План за
сестрински грижи.
Подготовка на болен за изследвания на отделителна система.
Сестрински грижи при болни със заболявания на отделителната система. План за
сестрински грижи. Грижи за болен на хемодиализа.
Подготовка на болен за изследване на черен дроб, жлъчни пътища и панкреас.
Сестрински грижи при болни със заболявания на черен дроб, жлъчни пътища и
панкреас. План за сестрински грижи.
Сестрински грижи при нарушения на хемопоезата. План за сестрински грижи.
Сестрински грижи при ендокринни заболявания. План за сестрински грижи.
Подготовка на болен за изследвания на ендокринната система.
Поведение на медицинската сестра при болни с интоксикации. Стомашна промивка.
Превръзка на глава и тил.
Превръзка на горен и долен крайник.
Превръзка на гръден кош.
Подготовка на превързочен материал, бельо и облекло за стерилизация.
Основен и специален хирургически инструментариум.
Хирургическа обработка на ръце и обличане на операционно облекло.
Подготовка на инструментална масичка за операция.
Подготовка на анестезиологична масичка.Подготовка на набор за интубация.
Обработка на асептична рана. Сваляне на конци.
Обработка на септична рана. Дренажи.Приложение на ТАП и SАТ.
Сестрински грижи при хирургически заболявания на стомашно-чревния тракт. План за
сестрински грижи.
Сестрински грижи при болни с хирургически заболявания на черен дроб, жлъчни
пътища и панкреас. План за сестрински грижи.
Сестрински грижи при болни урологични операции. План за сестрински грижи.
Сестрински грижи при болни с хирургични заболявания на ССС. План за сестрински
грижи.
Специални сестрински грижи при болни с изгаряния.
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Сестрински грижи в неврохирургия. План за сестрински грижи.
Сестрински грижи в травматология. План за сестрински грижи.Подготовка за
изследване.
Сестрински грижи при пациенти, поставени на изкуствена вентилация. Грижи за
интубиран болен.
Наблюдение, контрол и поведение на медицинската сестра при пациенти на монитор и
перфузор. Попълване на реанимационен лист.
Задължения на медицинската сестра при подготовка и поддържане на централен
венозен път. Измерване на ЦВН.
Сестрински грижи за пациенти в кома.
Поведение на медицинската сестра при лечение на шока и поддържане на хомеостазата
на пациента.
Поведение на медицинската сестра при кръвозагуба.
Поведение на медицинската сестра при оказване на помощ при болни с травми.
Поведение на медицинската сестра при болни с нарушения на дишането и
кръвообръщението.
Сестрински грижи за новородените.
Къпане и повиване на кърмаче. Специален тоалет на очи, уши и нос.
Особености на смесеното и изкуственото хранене. Адаптирани млека. Приготвяне на
кърмачески храни-пълноценни и диетични.
Хранене на тежко болно дете. Хранене със сонда.
Основни принципи на лечение в детска възраст. Разтваряне и дозиране на антибиотици.
Специални сестрински грижи при деца със заболявания на дихателна система.
Специални сестрински грижи при деца със заболявания на сърдечно-съдова система.
Специални сестрински грижи при деца със заболявания на храносмилателна система.
Специални сестрински грижи при деца със заболявания на кръвотворната система.
Специални сестрински грижи при деца със заболявания на пикочо-половата система.
Специални сестрински грижи при деца със заболявания на нервната система.
Специални сестрински грижи при деца със заболявания на ендокринната система.
Задължения на медицинската сестра при извършване на лумбална пункция.
Планиране на сестрински грижи при болен с мозъчен инсулт.
Планиране на сестрински грижи при болни със заболявания на периферна нервна
система.
Планиране на сестрински грижи при болни с епилепсия и множествена склероза.
Сестрински грижи при психотичен пациент. Шизофрения.
Сестрински грижи при агресивен пациент и пациент със зависимост.
Сестрински грижи при пациент с афективно, тревожно и хранително разтройство.
Планиране и прилагане на сестрински грижи за онкологични пациенти на лекарствено
лечение.
Планиране и прилагане на сестрински грижи при пациенти на лъчетерапия.
Сестрински грижи при труднозарастващи рани на пациенти в последен стадии на
болестта.
Работа на медицинската сестра в мултидисциплинарния екип за оказване на палиативни
грижи. Бърн аут синдром.
Симптомен контрол и сестрински грижи при терминално болни.
Малунтриция и хранене при пациенти в последния стадии на болестта.
Задължения на медицинската сестра при провеждане на женска консултация.
Задължения на медицинската сестра при провеждане на детска консултация. Масаж и
гимнастика.
Задължения на медицинската сестра при провеждане на детска консултация.
Имунизационен календар. Рахитопрофилактика.
Посещение на родилка, новородено и кърмаче в дома.
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Обучителна роля на медицинската сестра при болни със заболявания в дома.
Задължение на медицинската сестра при работа с експресни проби за изследвания.
Задължение на сестрата при обработка на инфекциозно огнище.
Имунизации на работещите в инфекциозна среда. Използване на личните предпазни
средства при обгрижване на инфекциозно болен.
Сестрински грижи при болни с въздушно-капкови инфекции.
Сестрински грижи при болни със стомашно-чревни инфекции.
Сестрински грижи при болни с ХИВ и СПИН.
Сестрински грижи при болни с вирусни хепатити. Лаймска болест.
Специален тоалет на очи, нос, уши и устна кухина. Поставяне на капки и
мехлеми.Промивка на ухо.
Специални грижи при трахеостомиран болен.
Обучаваща и контролираща роля на медицинската сестра при хранене на възрастени и
стари хора.
Сестрински грижи за пациенти с психични разстройства в старческа възраст.
Специални сестрински грижи при възрастни и стари хора със хронични заболявания.
Сестрински грижи за стари хора с промени и болести на опорно–двигателния апарат.
Системи за транспорт. Двигателна активност.
Сестрински грижи при хора с увреждания и културални различия.
Сестрински грижи при хора с умствена недостатъчност и техните близки.
Сестрински грижи при хора с речеви нарушения и техните семейства.
Сестрински грижи при хора с нарушения в зрението и техните семейства.
Сестрински грижи при хора с увреден слух и техните семейства.
Сестрински грижи при хора с отклонения в поведението и техните семейства.
Сестрински грижи при хора с физически увреждания и техните семейства.
Сестрински грижи при хора с аутизъм и техните семейства.
Грижи за гърдите на родилка.Стимулиране и спиране на лактацията.
Подготовка за визитация.Основен тоалет на новороденото.
Хранене, дохранване и оводняване на новороденото.
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