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КОНСПЕКТ  

ПО  

“СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ” 

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” НА ОКС „БАКАЛАВЪР“ 

 

 

 Стареене и старост. Физиологични промени в организма при стареенето.  

 Старият човек, семейството и обществото. Психо-социални  проблеми при стареенето и 

роля на  медицинската сестра в разрешаването им. 

 Старост, работоспособност и професионална рехабилитация. Роля на медицинската 

сестра в решаването на проблемите, свързани с трудоспособността на възрастните и стари 

хора. 

 Особености на патологията на старческата възраст. 

 Сестрински компетенции при работа със социалната група на възрастни хора. 

 Сестрински грижи за пациенти с психични разстройства в старческа възраст. 

 Сестрински грижи за болни с деменция (Болест на Алцхаймер) . 

 Сестрински грижи за възрастни и стари хора със заболявания на сърдечно-съдовата 

система. 

 Сестрински грижи за възрастни и стари хора със заболявания на ендокринната система. 

 Сестрински грижи за възрастни със заболявания на дихателната система. 

Профилактични мероприятия. 

 Сестрински грижи за  възрастни с хематологични заболявания. 

 Сестрински грижи за възрастни със заболявания на храносмилателната система. 

Обучаваща и контролираща роля на медицинската сестра при храненето в старческа възраст. 

 Сестрински грижи за възрастни пациенти със заболявания на отделителната система. 

 Участие на медицинската сестра в провеждане на общи и специални грижи за възрастни 

лица с различна степен на увреждане на зрението и слуха. 

 Сестрински грижи за стари хора с промени и болести на опорно–двигателния апарат. 

Профилактика на усложненията. Физически занимания и двигателна активност в напреднала 

и старческа възраст.  

 Сестринска оценка на мобилността на възрастни и стари хора с изменения в ОДА. 

Помощни средства и  системи за транспорт на пациента.  

 Сестрински грижи за възрастни пациенти с хирургични проблеми. 

 Организация на работа в ДМСГ за възрастни лица.  



2 

 Задължения на медицинската сестра и останалите членове от мултидисциплинарния екип 

на ДМСГ за възрастни лица. Морално- етични норми на отношение и поведение към 

възрастните хора.   
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