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КОНСПЕКТ ПО „УЧЕБНА /КЛИНИЧНА ПРАКТИКА“ 

 

Специалност „Медицинска сестра“ 

 

за V семестър 

 

1. Задълженията на медицинската сестра при приемане, превеждане и изписване  на 

кърмаче и дете. 

2. Измерване, изследване и регистриране на соматични показатели на кърмаче и дете. 

3. Хигиенни грижи в детска възраст. Специални тоалети. 

4. Организация на лечебното хранене в болнично отделение. Хранене на болно дете и 

кърмаче. 

5. Лекарствена терапия в детска възраст. 

6. Вземане на материал за изследване от кърмаче и дете. 

7. Специални сестрински грижи при деца със заболявания на дихателна система. 

8. Специални сестрински грижи при деца със заболявания на храносмилателна система.  

9. Сестрински грижи при деца със заболявания на сърдечно съдова система. 

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

11. Сестрински грижи при деца със заболявания на обмяната. 

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

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

14. Организация на работата на медицинската сестра с общопрактикуващия лекар. 

15. Медицинска документация в доболничната помощ. 

16. Задължение на медицинската сестра при организиране подготовка и провеждане на 

имунизации.  

17. Обработка на инфекциозно огнище. 

18. Женска консултация. 

19. Детска консултация. 

20. Отговорности и задължения на медицинската сестра при приемане и изписване  на 

психично болен.  

21. Правно - деонтологични аспекти при обслужване на психично болен. 

22. Специални изследвания при пациенти с психични отклонения.  

23. Психотерапия. 

24. Задължения и отговорности на мед.сестра при приложение на лекарствени средства.  

25. Отговорности и задължения на медицинската сестра за превенция на ВБИ/ИСМО  в 

ОАРИЛ.  
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26. Задължения на анестезиологичната сестра.  

27. Задължения на медицинската сестра при попълване на документация. Наблюдение, 

контрол и поведение на медицинската сестра при пациенти на монитор. 

28. Задължения на медицинската сестра при поставяне и поддържане на централен венозен 

път. Измерване на ЦВН.  

29. Сестрински грижи при интубиран болен на изкуствена белодробна вентилация.  

30. Отговорности на медицинската сестра при поддържане хомеостазата на пациента. 

Работа с перфузор/инфузомат.  

31. Поведение на медицинската сестра при видове шок.  

32. Поведение на медицинската сестра при оказване на помощ при болни с травми и 

кръвозагуба. 

33. Поведение на медицинската сестра при нарушение на дишането и кръвообращението.  

34. Сестрински грижи за пациенти с кома. 

35. Отговорност на медицинската сестра при попълване и съхранение на  медицинската 

документация за онкоболен.  

36. Психо-социални и правни аспекти на раковото заболяване. 

37. Комуникация на  медицинската сестра с онкоболни и близките им. 

38. Задължения на медицинската сестра при извършване на изследвания на болни със 

злокачествени заболявания. 

39. Планиране и прилагане на сестринските грижи при пациенти на лекарствено    лечение    

(хормонотерапия, химиотерапия, имунотерапия). 

40. Планиране и прилагане на сестринските грижи при пациенти на лъчетерапия. 
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