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КОНСПЕКТ ПО „УЧЕБНА /КЛИНИЧНА ПРАКТИКА“ 

 

Специалност „Медицинска сестра“ 

 

за VІ семестър 
 

1. Участие и задължение на медицинската сестра при приемане на инфекциозно болен. 

2. Задължения на медицинската сестра при вземане на материал за изследване от 

инфекциозно болен. 

3. Участие и задължения на медицинската сестра при наблюдение и грижи на болен с 

въздушно – капкова инфекция. 

4. Участие и задължения на медицинската сестра при наблюдение и грижи на болен с 

чревни инфекции. 

5. Участие и задължения на медицинската сестра при наблюдение и грижи на болен с 

различни видове хепатит. 

6. Изготвяне на план за сестрински грижи при болни с хепатит А, В и С. 

7. Сестрински  грижи на медицинската сестра при наблюдение и грижи на болен с HIV 

инфекция. 

8. Сестрински грижи при болен с MRSA . 

9. Професионално поведение на медицинската сестра при изследване на болен  с ото-

рино-ларингологични заболявания.  

10. Прилагане на лекарствени средства при болен с УНГ заболяване.  

11. Сестрински грижи в предоперативен и следоперативен период при пациент с УНГ 

заболяване.  

12. Сестрински грижи при трахестомиран болен.  

13. Поведение на медицинската сестра при спешни състояния в УНГ практика.  

14. Поведение на медицинската сестра при провеждане на изследване на болен с очно 

заболяване.  

15. Поведение на медицинската сестра при пациенти с глаукома.  

16. Прилагане на лекарствени средства при болен с очно заболяване.  

17. Сестрински грижи в предоперативен и следоперативен период при пациенти с очни 

заболявания. 

18. Поведение на медицинската сестра при спешни състояния в очната практика.  

19. Задължения на медицинската сестра като част от мултидисциплинарния екип 

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

поведение към възрастните хора. 

20. Психосоциални проблеми при стареенето и в старостта. 
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21. Сестрински компетенции при работа със социалната група на възрастни хора. 

22. Обучаваща и контролираща роля на медицинската сестра при храненето в 

старческа възраст. 

23. Сестрински грижи за пациенти с психични разстройства в старческа възраст. 

24. Сестрински грижи при промени и болести на опорно–двигателния апарат у 

стари хора. Профилактика на усложненията.  

25. Системи за транспорт. Физически занимания и двигателна активност в напреднала и 

старческа възраст. Обучаваща роля на медицинската сестра. 

26. Организационни форми на палиативните грижи. Mултидисциплинарeн екип 

за палиативни грижи. 

27. Симптомен контрол и сестрински грижи. 

28. Малнутриция и хранене при пациенти в последен стадий от болестта.          

29. Сестрински грижи при пациенти с хронична болка.  

30. Сестрински грижи при пациенти с декубитус. 

31. Сестрински грижи през последните часове от живота. 

32. Морално-етични проблеми в работата на медицинската сестра при полагане 

на палиативни грижи. 

33. Бърн аут синдром. 

34. Специфика на работата на медицинската сестра в детска стая. Приемане на 

новородено от родилна зала. 

35. Грижи за новородено. 

36. Грижа за родилката.  

37. Имунизации и ваксинации в детска стая. Задължения на медицинската сестра. 

38. Сестрински грижи за недоносено дете. 

39. Задължения на медицинската сестра при обгрижване на новородено в кувьоз. 
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