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КОНСПЕКТ 

по 

Сестрински грижи в педиатрията – Практически изпит 

       специалност „Медицинска сестра” 2021/22 уч. година 

 

1. Къпане и повиване на кърмаче. 

2. Специални  тоалети  на очи, уши, нос и устна кухина. 

3. Особености на смесеното и изкуствено хранене. Адаптирани млека. Приготвяне 

на кърмачески храни – пълноценни и диетични. 

4. Хранене на тежко болно дете. Хранене със сонда. 

5. Задължения на медицинската сестра при провеждане на имунопрофилактика  

съобразно имунизационния календар. 

6. Масаж и гимнастика в кърмаческа възраст. 

7. Роля на медицинската сестра в провеждането на рахитопрофилактика. 

8. Основни принципи на лечение в детска възраст. Разтваряне и дозиране на 

антибиотици.  

9. Сестрински грижи при деца със заболявания на дихателната система.  

10. Сестрински грижи при деца със заболявания на храносмилателната система. 

11. Сестрински грижи при деца със заболявания на ССС. Сърдечни гликозиди. 

12. Сестрински грижи при деца със заболявания на кръвотворната  система. 

13. Сестрински грижи при деца със заболявания на пикочо-половата  система. 

14. Сестрински грижи при деца със заболявания на нервната  система. 

15. Сестрински грижи при деца със заболявания на ендокринната  система.  

 

 

 

КОНСПЕКТ 

по 

Сестрински грижи в педиатрията – теоретичен изпит 

специалност „Медицинска сестра” 2021/22 уч. година 

 

1. Професионално- етични изисквания към медицинската сестра работеща с деца. 

2. Периоди в развитието на детето. Физическо и нервно-психическо развитие. 

Сестрински грижи. 

3. Недоносени деца. Медицински и социални аспекти в развитието на недоносени 

деца. 

4. Сестрински грижи при хранене в детската възраст. 

5. Профилактични мероприятия в кърмаческа, детска и училищна възраст. 
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6. Отговорности на медицинската сестра работеща в социално- медицински заведения 

за деца. 

7. Основни принципи на лечение в детска възраст. 

8. Спешни състояния в детска възраст. 
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