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КОНСПЕКТ  

 
„СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”   

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” 

 

Практика 
 

1. Задължения на специалиста - медицинска сестра по ''Болнична хигиена'' към 

работещите в инфекциозна клиника. Изготвяне на дезинфекционен план. 

2. Използване на личните предпазни средства при обгрижване на инфекциозно болен.  

3. Задължителни и препоръчителни ваксини. Имунизации на работещия персонал в 

инфекциозна клиника. 

4. Хигиенни мерки за опазване на околната среда – разпределение на отпадъците при 

обгрижване на инфекциозно болен. 

5. Провеждане на визитация и раздаване на лекарства в инфекциозна клиника. 

Отговорности на медицинската сестра. 

6. Подготовка за хранене на инфекциозно болен и грижа за остатъчната храна. 

Отговорности на медицинската сестра. 

7. Вземане на материали за изследване от инфекциозно болен. Отговорности на 

медицинската сестра. 

8. Сестрински грижи при ухапани от куче и змия. 

9. Сестрински грижи при болни от грип, скарлатина, варицела, морбили и рубеола в 

инфекциозна клиника и дома. 

10. Сестрински грижи при болни с менингококова инфекция.  

11. Сестрински грижи при болни с коклюш и заушка.  

12. Сестрински грижи при MRSA. 

13. Сестрински грижи при салмонелоза, колиентерити и ботулизъм. 

14. Сестрински грижи при вирусни хепатити.  

15. Сестрински грижи при лаймска болест. 

16. Сестрински грижи при пациенти с HIV и СПИН. 
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КОНСПЕКТ  

 

„СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ИНФЕКЦИОЗНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ”   

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” 

 

Теория 

 

 
1. Профилактика на нозокомиалните инфекции (НИ)/инфекции свързани с 

медицинското обслужване ( ИСМО). Задължения на специалиста - медицинска сестра  

по ''Болнична хигиена''. 

2. Запознаване с устройството на инфекциозна болница, клиника. Организация на 

работа на медицинската сестра в амбулатория и стационар на инфекциозна клиника. 

3. Използване на личните предпазни средства при обгрижване на инфекциозно болни.  

4. Хигиенни мерки за опазване на околната среда – разпределение на отпадъците при 

обгрижване на инфекциозно болен. 

5. Отговорности на медицинската сестра при епидемичен взрив. 

6. Сестрински грижи при болни с MRSA. 
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