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ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА НА СПЕЦИАЛНОСТ 
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

 

Образователно квалификационна степен:  Бакалавър 
Професионална квалификация:  Медицинска сестра 
Срок на обучение:     4 години (8 семестъра) 

   
Специалността Медицинска сестра е регулирана професия от професионално направление Здравни 
грижи. Висшето си образование Медицинската сестра придобива след успешно завършване на 
акредитирано висше училище на територията на Република България или ЕС. Обучението в България 
съответства на Наредба за ЕДИ/ПМС 248/22.11.2005г., Постановление № 257/01.11.2010 г., 
Постановление № 86/15 април 2016 г. Наредба № 1/08.02.2011 г. и Директива 2005/36/ЕО и Директива 
2013/55/ЕС  на Европейския съюз, а за другите страни членки на ЕС то е съобразено с местното 
законодателство и с Директива 2005/36/ЕО/ и Директива 2013/55/ЕС . 
Практическата подготовка се провежда и в лечебни заведения, получили положителна акредитационна 
оценка за обучение на студенти по чл. 90, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните заведения. Дипломата дава 
право да се упражнява професията медицинска сестра. 

 
Образователната цел на специалността е подготовката на висококвалифицирани специалисти, 
компетентни да извършват промотивна, профилактична, лечебна дейност и здравно образование. 
Сестринството е фокусирано в подпомагането на човека, семейството или общността в достигането или 
поддържането на оптимално здраве и живот. Фокус на сестринството е холистичната грижа за човека, 
включваща здравна промоция, поддържане, лечение и възстановяване, подкрепа и терминални грижи 
за отделни личности от различни възрастови групи. Крайният резултат от обучението се изразява с 
придобиване на компетенции в следните области: 

 Общи умения – комуникативни умения, езикова и компютърна грамотност, способности за 
ефективно оценяване функционалния капацитет на основата на клинично мислене, използване 
на информационни технологии, способност за непрекъснато професионално усъвършенстване 
и работа в екип. 

 Знания по основополагащи научни дисциплини – биологични, хуманитарни и клинични 
дисциплини. 

 Специфични професионални умения и компетенции в областта на общите   сестрински грижи и 
тяхната специфика при различните възрастови групи и медицински специалности.  

o Умения и компетентности за решаване на соматични, психологически и социални 
проблеми на личността или групата.  

o Формиран подходящ клиничен практически опит и опит в съвместната работа с други 
медицински специалисти.  

o Компетентност за самостоятелно определяне на необходимите здравни грижи, като се 
използват актуалните теоретични и клинични познания, както и за планиране, 
организиране и полагане на здравни грижи при лечението на пациенти с цел 
усъвършенстване на професионалната практика.  

o Компетентност за насърчаване на лица, семейства и групи от лица да водят 
здравословен начин на живот и да полагат грижи за себе си.  

o Компетентност за самостоятелно предприемане на незабавни животоспасяващи мерки 
и за вземане на мерки в случай на криза и бедствие.  

o Компетентност за самостоятелно предоставяне на съвети, указания и подкрепа на лица, 
нуждаещи се от здравни грижи, и на техните близки.  

o Компетентност за независимо гарантиране на качество и за оценяване на здравните 
грижи.  

o Компетентност за анализиране на качеството на здравните грижи с цел 

усъвършенстване на личната професионална практика. 
o Компетентност за професионални дейности, които медицинската сестра може да 

извършва самостоятелно, влючващи предоставяне и събиране на здравна информация, 
промоция на здравето превенция и профилактика на болестите. 

o Компетентности за осъществяване на медицински и здравни грижи и дейности, 
ресоциализация, реадаптация и рехабилитация. Умения за извършване на манипулации 
- вътрекожни, подкожни, мускулни, венозни инжекции, венозна инфузии и други 
манипулации и дейности, регламентирани като самостоятелни и по лекарско назначение 
в Наредба № 1 от 08.02.2011г. за професионалните дейности, които медицинските 
сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат 
да извършват по назначение или самостоятелно. 
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 Познаване на конкретните условия – здравеопазна система, етични, морални и законови 
норми, ролята на другите професионалисти от мултидисциплинарния екип. Професията на 
медицинската сестра изисква динамичност, сигурност и възможности за работа при условия на 
емоционално натоварване и интелектуално напрежение. 

Учебният план е разработен в съответствие с Единните държавни изисквания за придобиване на  
висше образование по специалност Медицинска сестра с образователно-квалификационна степен 
“бакалавър”, Болонската декларация и ECTS системата за натрупване и трансфер на кредити във 
висшите училища. Обучението се извършва по задължителни, задължително избираеми и  
факултативни дисциплини. 

Задължителните дисциплини са обединени в следните модули: 

 Базови хуманитарни дисциплини – формират комуникативни умения  за общуване с болните и 
техните близки, анализиране и ползване на специализирана информация. Осигуряват знания за 
професионалната етика и деонтология, необходимостта от спазване принципите на 
канфиденциалност . Придобиване на знания по медицинска психология и медицинска 
педагогика, информатика, принципи и методика на обучението. 

 Базови медико-биологични дисциплини – осигуряват теоретична основа за надстрояване на 
специализираната подготовка. Модулът включва дисциплините: анатомия, биохимия, 
физиология, хигиена, осигуряване при бедствени ситуации, латински език с медицинска 
терминология. 

 Клинични дисциплини – осигуряват познания за основните патологични процеси и болестни 
състояния в  областта на  вътрешни  болести, детски болести, нервни и психични болести, 
хирургически болести, оториноларингологични и офталмологични забололявания, инфекциозни 
болести, акушерство и гинекология 

 Специални дисциплини –  интегрират познанията за  структурно-функционалните нарушения в 

цялостния терапевтичен подход и в частност специализираното приложение на сестринските 
грижи  при различните заболявания. В този цикъл са включени дисциплините философия и 
въведение в сестринските грижи, и модул практически основи на сестринските грижи, 
включващи:  сестрински грижи при болни схирургични, соматични,  онкологични,  
неврологични,  психиатрични,                                     офталмологични и 
оториноларингологични заболявания. Сестрински грижи в педиатрията, за деца и възрастни с 
увреждания. Сестрински грижи в онкологията, палиативните грижи. Сестрински грижи в 
реанимацията и интензивната терапия,  сестрински грижи по домовете, социална медицина, 
медицинска етика и здравно законодателство, фармакология,  
 

Избираемите и факултативни дисциплини осигуряват възможност за придобиване на специфични 
знания и умения в зависимост от интересите на студентите. 

Практическата подготовка се осъществява чрез: 
1. Клинична практика –  1140 часа ( от I до VI семестър). 
2. Преддипломен стаж – 2х 800 астр. часа (20 седмици) през VII и VІІІ семестър). 

Обучението за придобиване на висше образование по специалността Медицинска сестра за 
образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършва с държавни изпити по: 

1. Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и 
специалните сестрински грижи 

2. Вътрешни болести и Фармакология – сестрински дейности и грижи 
3. Хирургия и Анестезиология, реанимация и интензивни грижи – сестрински дейности и грижи 
4. Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравно законодателство 

Професионална реализация: 

Придобитият обем теоретични знания и практически умения и компетентности на медицинската сестра 
й позволява да работи в различни сектори и мрежа от заведения и институции в системата на 
здравеопазването като: 

 лечебни заведения за извънболнична помощ; 

 специализирани или многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ: болници за 
активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за 
рехабилитация и болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; 

 центрове за спешна медицинска помощ; 

 центрове за психично здраве; 
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 центрове за кожно-венерически заболявания; 

 комплексни онкологични центрове;  

 тъканни банки; 

 медицински, медико-дентални и диагностично-консултативни центрове; 

 домове за медико-социални грижи и хосписи; 

 структури за здравни и социални услуги в общността и в институции; 

 диализни центрове; 

 центрове за трансфузионна хематология; 

 детски ясли и градини; 

 кабинети в училища и други учебни заведения; 

 служби по трудова медицина; 

 служби за опазване на общественото здраве; 

 здравно-осигурителни фондове и организации; 

 научно-изследователски центрове и медицински изследователски институци; 

 медицински висши учебни заведения и факултети по обществено здраве и здравни грижи 
към други университети в страната; 

 държавни, ведомствени институции. 
 

Хармонизирането на подготовката на медицинските сестри с Директива 2005/36/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета на Европа от 07.09.2005 г. относно признаването на професионалните 
квалификации е предпоставка за бъдеща конвертабилност на дипломите. 
Дипломата дава също възможност за продължаващо обучение на медицинската сестра с цел 
придобиване на специалности съгласно НАРЕДБА № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност 
в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 7 от 
27.01.2015 г., образователно-квалификационната степен „магистър" по специалността Управление на 
здравните грижи; придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" по 
специалността Обществено здраве и здравен мениджмънт и специалността Клинични социални 
дейности, получаване на друга квалификация в други висши училища в България; придобиване на 
образователна и научна степен "доктор"  по Управление на здравните грижи. 

 
 
 
 
 

  



ФОЗЗГ  Еразъм ECTS Информационен пакет 

 

6 
 

 
 

УЧЕБЕН ПЛАН  

НА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

 
 Първа година     

Код Първи семестър ЕСТS Код Втори семестър ЕСТS 

SB10026 
S02722 

 
S02813 

 
SB10027 

 
S04107 

 
S02761 

 
S02757 
S02762 

Анатомия на човека  
Медицинска апаратура в 
сестринската практика 
Детска педагогика и детска 
психология 
Философия и въведение в 
сестринските грижи І 
Социално и здравно 
законодателство 
Латински език с медицински 
термини  
Информатика 
Клинична практика І 

2 
1 
 

2 
 

7 
 

2 
 

2 
 

4 
8 

S02798 
 

S03536 
S02804 

 
S02805 

 
S02806 

 
S02808 

 
S02760 
S04061  
S02809  

Физиология  и 
патофизиология на човека 
Клинична патология на човека 
Клинична лаборатория, 
биохимия и имунология 
Философия и въведение в 
сестринските грижи ІІ 
Принципи и методика на 
обучението 
Сестрински грижи при болни 
със соматични заболявания І 
Вътрешни болести І 
Хирургия І 
Клинична практика ІІ  

3 
 

1 
1 
 

4 
 

3 
 

3 
 

3 
3 
8 

Избираеми дисциплини 
(студентите избират една дисциплина) 

Избираеми дисциплини 
(студентите избират една дисциплина) 

S00125 
 

SB13596 
 

SB13597 
SB13598 

 
 

Психосоциална комуникация в 
сестринската практика 
История на медицинските 
професии 
Права на пациента 
Икономика на здравеопазването 

2 
 

2 
 

2 
2 
 

S00128 
 
 
 

S03399 
 

S03400 
SB13599 

Антидискриминационни и 
антиподтискащи теории и 
практики в здравните грижи и 
в социалните дейности 
Сестрински грижи в 
извънболничната помощ   
Училищно здравеопазване 
Естетична дерматология и 
медицинска козметика 

2 
 
 
 

2 
 

2 
2 
 

 Общо за семестъра: 30  Общо за семестъра: 30 

S00021 Физическо възпитание и спорт 2 S00021 Физическо възпитание и спорт 2 

  
Втора година 

    

Код Трети семестър ЕСТS Код Четвърти семестър ЕСТS 

S02811 
 

S02867 
SB10034 
S04070 
S02928 

 
S04066 

 
S03012 

 
S03058 
S00019 

Образна диагностика в 
сестринската практика 
Вътрешни болести II 
Педиатрия с неонатология 
Хирургия II 
Сестрински грижи при болни със 
соматични заболявания II 
Сестрински грижи при болни с 
хирургични заболявания I 
Сестрински грижи в 
педиатрията 
Сестрински грижи по домовете 
Клинична практика III 

1 
 

3 
3 
2 
3 
 

2 
 

3 
 

4 
8 

S04108 
S04097 
S02759 
S04063 

SB04369 
 

S04075 
 

S04094 
SB14370 

 
S04095 

 
S04068 

Фармакология 
Гериатрия 
Медицинска генетика 
Нервни болести, психиатрия 
Сестрински грижи  при 
възрастни 
Сестрински грижи при болни с 
хирургични заболявания II 
Социална медицина 
Сестрински грижи при деца и 
възрастни с увреждания 
Сестрински грижи за 
неврологичнo болни 
Клинична практика IV 

3 
1 
1 
2 
4 
 

3 
 

2 
4 
 

2 
 

8 Избираеми дисциплини 
(студентите избират една дисциплина) 

SB10035 
 

SB13768 
 

SB13769 

Физиотерапия при новородени 
деца 
Лекарствена политика и 
лекарствена регулация 
Сестрински грижи в денталната 
медицина 

1 
 

1 
 

1 

 Общо за семестъра: 30  Общо за семестъра: 30 

S00021 Физическо възпитание и спорт  1 S00021 Физическо възпитание и спорт 1 
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 Трета година     

Код Пети семестър ЕСТS Код Шести семестър ЕСТS 

S04003 
S04062 
S02723 

 
S02812 

SB14371 
 

S04071 
S04072 

 
S04073 
S04096 

 
 

S04076 
 

S04077 
 

S04078 
 

Кожни и венерически болести 
Акушерство и гинекология 
Микробиология, паразитология 
и вирусология 
Лечебно хранене  
Анестезиология, реанимация и 
интензивно лечение 
Медицинска психология 
Инфекциозни болести и 
епидемиология 
Очни болести 
Сестрински грижи в 
реанимацията и интензивната 
терапия 
Сестрински грижи при 
инфекциозно болни 
Медицинска етика и 
деонтология 
Клинична практика V 

1 
2 
2 
 

1 
3 
 

2 
2 
 

1 
3 
 
 

3 
 

2 
8 

S04080 
 

S04081 
 

S04082 
S04084 

 
S04085 

 
 

S04083 
S04086 

 
S04087 
S04079 

 
S04093 

 
S04088 

Физикална терапия и 
рехабилитация 
Ушнo-носнo и гърлени 
болести  
Хигиена и екология 
Медицинско осигуряване при 
бедствени ситуации 
Сестрински грижи при очни и 
ушно-носно и гърлени 
заболявания 
Промоция на здравето  
Сестрински грижи при болни с 
онкологични заболявания 
Палиативни сестрински грижи 
Сестрински грижи за психично 
болни 
Сестрински грижи за родилка 
и новородено 
Клинична практика VI 

1 
 

1 
 

2 
2 
 

2 
 
 

1 
2 
 

2 
2 
 

2 
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Избираеми дисциплини 
(студентите избират една дисциплина) 

S00123 
 

S03402 
 

SB13600 
 

SB14372 
 

SB14367 
 

Основи на психиатричното 
сестринство 
Спешна медицина в 
сестринските грижи 
Специални сестрински грижи в 
анестезиологията 
Сестрински дейности и грижи 
в инвазивната кардиология 
Детска оториноларингология 

3 
 

3 
3 
3 
 

3 
 

3 

 Общо за семестъра: 30  Общо за семестъра: 30 

S00072 Физическо възпитание и спорт 1 S00072 Физическо възпитание и спорт 1 

 

 Четвърта година     

Код Седми семестър ЕСТS Код Осми семестър ЕСТS 

SB10043 
 

Преддипломен стаж 30 SB10044 Преддипломен стаж 20 

Дипломиране 

   

 
SB10045 

 
 
 
 

SB10046 
 
 

SB10047 
 
 
 

SB10048 

Държавни изпити: 
Философия на сестринските 
грижи. Теоретични и 
практически основи на общите 
и специалните сестрински 
грижи. 
Вътрешни болести и 
фармакология – сестрински 
дейности и грижи. 
Хирургия и Анестезиология, 
реанимация и интензивни 
грижи – сестрински дейности и 
грижи. 
Социална медицина с Промо-
ция на здравето и Социално и 
здравно законодателство.  

 
3 
 
 

 
 

3 
 

 
2 
 
 
 

2 

 Общо за семестъра: 30  Общо за семестъра: 30 

 
Общо за курса на обучение: 240 ECTS кредита 
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SB10026 Анатомия на човека  

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен  

Методично ръководство :  
Kатедра Обществено здраве и социални дейности,  
Факултет Обществено здраве и здравни грижи  
Лектори:  
Доц. д-р Димитър Ставрев, кат. Обществено здраве и социални дейности, GSM: +359 895 718 773,  
е-mail: dgstavrev@abv.bg 
Д-р Драгана Йовановска, GSM:+359 899 765 803 
Анотация: 
Обучението цели студентите да получат основни знания за устройството на човешкото тяло. 
Преподаването е във функционален аспект и с клинична насоченост. За да се придобие цялостна 
представа за анатомичния строеж, в програмата са включени всички раздели на съвременната 
анатомия.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Остеология: форма, растеж и развитие на костите. Кости на черепа, гръбначния стълб, таза, горния и 
долния крайник. Свързвания между костите. Миология: видове мускули и биомеханика на главата, 
шията, гърба, корема, на горния и долния крайник.  
Технология на обучението: 
Темите на лекциите дават възможност студентите да се запознаят теоретично и визуално от 
онагледяването с мултимедийно представяне, постери, препарати и анатомични модели. На 
практическите упражнения се провежда входящ контрол по темата на упражнението. Те се провеждат с 
компютърни програми, анатомични препарати и модели, и постерни табла. През семестъра се 
провеждат 3 контролни работи, които се оценяват по точкова система. Максималният брой точки, които 
студентът може да събере от посещение на занятията и контролни работи, е 180. За заверка на 
семестъра се изискват най-малко 150 точки. Окончателната оценка по дисциплината се формира след 
положен изпит с писмена част не по-малка от 50%.  
 

 
S02722 Медицинска апаратура в сестринската практика 

 
ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 0,5+0су+1лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен  

Методично ръководство:  
Катедра Обществено здраве и социални дейности,  
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. д-р Боряна Тодорова, кат. Обществено здраве и социални дейности, тел.+ 359 82 821 993,  
E-mail: btodorova@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Дисциплината има за цел да запознае студентите с методологичните и апаратни проблеми на 
съвременното биомедицинско инженерство, да въведе студентите в главните области на приложение 
на техническата апаратура в сестринската практика. Практическите упражнения целят да създадат 
умения за експериментални изследвания за различни медицински апарати и устройства, а също така 
решаването на конкретни задачи в сферата на клиничното им приложение. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Биологично действие на електрическия ток и изследвания за електробезопасност. Електромагнитни 
вълни и оптични апарати. Регистриращи апарати на биопотенциалите – електрокардиограма. 
Измерване на температура, дебит и налягане на кръвта. Измерване на рН. Центрофуги и стерилизатори. 
Технология на обучението: 
Лекциите дават основните теоретични познания, с помощта на демонстрации на електронни медицински 
устройства и медицински системи. Практическите упражнения помагат на студентите да придобият 
умения и навици за самостоятелна работа с различни медицински устройства и медицински 
системи.Окончателната оценка се оформя след писмен изпит. 
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S02813 Детска педагогика и детска психология 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1л+1су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен  

Методично ръководство:  
Катедра Педагогика, психология и история 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи  
Лектори: 
Доц. д-р Ася Велева, кат. Педагогика, психология и история,  E-mail: aveleva@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Курсът от лекции има за цел да запознае студентите с особеностите в развитието на детската психика 
и промените, които се извършват с израстването на детето от 0 до 7 години. Вниманието на студентите 
се насочва към развитието на различни страни  от  личността  на  детето и към условията, при които се 
осъществява. Изясняват се особеностите на ранното и предучилищното детство, както и средствата за 
пълноценното развитие на детето. Специално  внимание  се  отделя  на  методите  за оценка на 
психическото развитие през ранното детство. Предлагат се и теми за особеностите на педагогическото 
взаимодействие с децата от тази възраст, което ще съдейства за изграждане на умения и 
компетентности за изграждане на взаимоотношения с децата. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Дисциплината е с хорариум 15 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения. Курсът включва 15 
лекционни и 7 семинарни теми. Обучението на студентите позволява  базисната  подготовка  да  се 
реализира в хода на лекционния курс. 
Технология на обучението: 
Лекциите се провеждат фронтално с цялата група. В  хода  на лекциите и упражненията се  използват 
видеоматериали,  активни методи на обучение – съставяне и  попълване  на  тестове,  делови  игри, 
провеждане на дискусии. Комбинирането на индивидуални и групови начини на работа прави възможно  
овладяването  на  предвидения материал. На семинарните упражнения студентите се упражняват да 
прилагат различни диагностични методики за ранна и предучилищна възраст. 

 
 

SB10027 Философия и въведение в сестринските грижи I 

 
ECTS кредити: 7  Седмичен хорариум: 4л+1су+0лу+4пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи    
Факултет Обществено здраве и здравни грижи  
Лектори: 
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359889789100, E-mail:dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Обучението по дисциплината има за цел да  разкрие същността на общите и специални сестрински 
грижи  и  тяхната  специфика при различните възрастови групи, както и за лица с различен  здравен 
статус в контекста на превенция  на  заболяването, профилактика и лечение. Очакваните резултати са 
усвояване на знания, умения и формиране на клинично  мислене  за правилно  планиране  и  приложение 
на сестринските  грижи 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Философия и  социална значимост на сестринската професия.  История на сестринството, възникване и 
развитие в България. Мисия и функция на съвременната сестра. Модели на сестринските теории. 
Медицинска документация. Асептика и антисептика. Приемане, превеждане и изписване на болен. 
Визитация. Хигиенни грижи. Соматични показатели. Лечебно и рационално хранене. 
Технология на обучението: 
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически  упражнения. Практическите 
упражнения се провеждат в специализирани кабинети (лаборатории) по здравни грижи и в реални 
условия в съответните учебно-практични бази. Текущ контрол се провежда на лекции и на упражнения 
Окончателната оценка по дисциплината се  формира след положен изпит в две части – теоретичен и   
практически. 
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S04107 Социално и здравно законодателство 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1л+1су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Публичноправни науки 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектор:  
Проф. д-p Лъчезар Дачев, кат. Публичнопрaвни науки, тел.  +359 888440729, E-mail:  ldachev@ abv.bg 
Анотация: 
Курсът предоставя на студентите знания за законодателното  регулиране на професионалната дейност 
на медицинската сестра, за видовете отговорност на професионалистите в медицинската практика, за 
структурата  на  здравната  система  в  Р България и за специфичните  нормативни документи, 
регламентиращи дейността на отделни звена на здравната служба и свързаните с тях права и 
задължения на здравните професионалисти, както и познания за основните човешки права и за правата 
на пациентите. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
По време на лекциите студентите се запознават със следните нормативни документи: Кодекс на труда, 
Наказателен кодекс, Закон за здравето, Закон за здравното  осигуряване, Закон за лечебните заведения 
и Наредба № 18  за критериите,  показателите  и  методиката  за акредитация на лечебните  заведения, 
Закон  за съсловната  организация на медицинскит е сестри, акушерките и асоциираните медицински 
специалисти, Наредба № 1 за професионалните дейности, които медицинските сестри,  акушерките,  
асоцииранит е  медицински специалисти и здравните асистенти могат  да  извършват  по  назначение 
или самостоятелно, Наредба № 34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.  
Технология на обучението: 
Лекциите се провеждат по 1 час всяка седмица. Семинарните упражнения илюстрират лекционните теми 
и са във времеви и съдържателен синхрон с тях.  Те имат за цел студентите да затвърдят, обогатят и 
задълбочат знанията си от лекциите и да придобият  практически  умения  и компетентност и при  
решаването на различни проблемни ситуации в областта на социалното и здравно законодателство. 
Това се постига чрез отворени дискусии и решаване на практически  казуси. Изпитът е писмен и оценката 
се формира като резултат от текущия контрол и оценката от изпитната  процедура. 

 
S02761 Латински език с медицински термини 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен  

Методично ръководство:  
Катедра Обществено здраве и социални дейности  
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. д-р Николина Ангелова, дм, кат. Здравни грижи, GSM: 0888 747 347, E-mail: nangelova@uni-ruse.bg 
Гл.ас. Мая Стоянова, кат. Публичноправни науки, тел. 082 845 281, E-mail: mstoyanova@uni-ruse.bg    
Анотация: 
Обучението има за цел въвеждането на студентите в най-съществения и необходим минимум за 
правилно боравене с медицинската и научна терминология. Запознаването с този език улеснява 
усвояването на медицинските дисциплини. Изучава се и кратка латинска граматика успоредно с 
подбрани текстове от латински автори, изрази и сентенции. На основата на получения граматически 
и лексически минимум в края на обучението студентите трябва да умеят да четат и превеждат с 
помощта на речник по-големи латински текстове, да усвоят медицинската научна терминология, 
чрез заучаване на латински изрази и сентенции да разширят общоезиковия си и културен кръгозор.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Азбука. Произношение. Части на речта. Глагол – спрежение. Съществително име. Прилагателно име. 
Местоимение. Числителни. Склонения. Словообразуване. Рецептура. Лекарствени форми и 
съкращения.  
Технология на обучението: 
Методиката на работа е съобразена със спецификата на обучението по специалността Медицинска 
сестра. Упражненията се провеждат на малки групи, в които всеки един от студентите има максимална 
възможност за лична изява чрез практически упражнения върху кратката латинска граматика, 
въвеждана успоредно с текстови примери от оригинална латинска медицинска терминология . 
Окончателна оценка по дисциплината се формира чрез изпит. 
  

mailto:ldachev@abv.bg
mailto:nangelova@uni-ruse.bg
mailto:mstoyanova@uni-ruse.bg
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S02757  Информатика 

 
ECTS кредити: 4  Седмичен хорариум: 1л+1су+0лу+3пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Информатика и информационни технологии 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектор:  
Доц. д-р Десислава Атанасова, кат. Информатика и информационни технологии, тел. +359 82 888 326,  
E-mail: datanasova@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Лекциите имат за цел да запознаят студентите с компютъра като техническо средство и с програмните 
продукти, които го превръщат в безценен помощник в ежедневната работа на специалистите от всички 
области. Целта на практическите упражнения e студентите да придобият знания и умения за работа със 
съвременни програмни продукти за текстообработка, електронни таблици и графични системи. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Кратка история на развитието на компютрите. Характеристика на поколенията компютри. Класификация 
на компютрите. Операционна и програмна част. Операционни системи. Операционни  системи с 
графичен интерфейс. Системи за текстообработка. Известни системи за текстообработка и най-широко 
разпространени електронни  таблици. Компютърни  мрежи, локални и глобални мрежи. Интернет. 
Компютърна обработка на медицинска и икономическа информация. Бази от данни – същност, 
предназначение, възможности. Статистическа обработка на данни. 
Технология на обучението: 
Лекциите се провеждат по 2 часа през седмица. Практическите упражнения имат за цел да задълбочат 
знанията от лекциите и да придобият умения за самостоятелна  работа с известни програмни продукти. 
Студентите трябва предварително да се запознаят с подготвените материали по темата. Дисциплината 
завършва с писмен изпит, който се провежда във вид на тест. На базата  на  оценка  на работата на 
студента по време на практическите занятия и оценката от писмения изпит се  оформя окончателната 
оценка по дисциплината. 
 

S02762 Клинична практика I 

 
ECTS кредити: 8  Седмичен хорариум: 0+0су+0лу+12пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен, практически 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи  
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 889 789100,  E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Доц. Даниела Константинова, дузг, кат. Здравни грижи, тел.:+359 888520021, E-mail: ddraganova@uni-ruse.bg 
Доц. Кристина Захариева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 885193 003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Грета Колева, дузг, кат. Здравни грижи, тел.: tel. +359 82 888 421, E-mail: gkoleva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Иринка Христова, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: ihristova@uni-ruse.bg 
Ас. Теодора Тодорова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: tetodorova@uni-ruse.bg 
Ас. Татяна Атанасова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: E-mail: tdraganova@uni-ruse.bg 

Анотация: 
Клиничната практика е организиран учебен процес, при който студентите прилагат придобитите знания 
и умения в реални клинични условия. Целта на Клинична практика I е затвърждаване на знанията от 
медико-биологичните, клиничните и хуманитарните дисциплини и изграждане на начални 
професионални умения и компетенции. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната програма  включва  теми от от следните направления: Философия и въведение в сестринските 
грижи. Социалната значимост на сестринската професия. История на сестринството, възникване и 
развитие в България. Мисия и функция на съвременната сестра, модели на сестринските теории.  
Медицинска документация, асептика и антисептика. Приемане, превеждане и изписване на болен, 
визитация, хигиенни грижи. Лечебно и рационално хранене. 
Технология на обучението:  
Клинична практика I се провежда в реални клинични условия в съответните практически бази на УМБАЛ 
Русе АД: Вътрешно отделение (7 седмици), Хирургично отделение (5 седмици), Детско отделение (3 
седмици). Текущият контрол се осъществява чрез текущо оценяване на подготовката за всяко тематично 
занятие и чрез изпит в края на клиничната практика в съответното отделение. Окончателната оценка по 
дисциплината е изпит – теоретичен и практически.   

mailto:dpgeorgieva@uni-ruse.bg
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S00125 Психосоциални комуникации в сестринската практика 
 

ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. д-р Николина Ангелова, дм, кат. Здравни грижи, GSM: +359 888 747 347, E-mail: nangelova@uni-ruse.bg 
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 889 789100,  E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg 

Анотация: 
Целта на дисциплината е да формира знания, умения и комуникативни компетентности у медицинската 
сестра. Запознаване с ролята на вербалната и невербалната комуникация в сестринската практика. 
Придобиване на психологически и медицински знания, способности и умения за общуване както с 
пациентите, така и с техните близки. Запознаване с особеностите на личността в различните възрастови 
периоди и прилагане на индивидуален подход в общуването. По време на практическите упражнения се 
формират умения за осъществяване на клинична комуникация при пациенти с психични и соматични 
заболявания. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Темите по дисциплината включват запознаване с видовете комуникация, процеса на общуване, правила 
за активно слушане и обратна връзка. Ролята на невербалната комуникация в професионалната 
комуникация  на медицинската сестра. Бариери при общуването. Екипът като социална структура. Целта 
на практическите упражнения е запознаване с причини, видове и прояви на страх у болните. 
Запознаване с различни видове стратегии на вербална и невербална комуникация. Правила и техники 
на клинична комуникация. 
Технология на обучението:  
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. За лекционното 
представяне се използва презентация и беседа. Основните методи по време на практически упражнения 
са ролева игра, тренинг, казусно обучение, ситуационни задачи, позволяващи формиране на 
определени умения и компетентностни за комуникация. Част от практическите упражнения се провеждат 
в реални клинични условия. Окончателната оценка се формира чрез изпит. 

 
SB13596 История на медицинските професии 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Невяна Фесчиева, дм, кат. Здравни грижи, тел: +359 888 306 804, Е-mail: nevy_fes2@yahoo.com 
Анотация:  
Целта на дисциплината е да допринесе за по-успешно въведение в професията медицинска сестра и 
адаптация към морално-етични и професионални критерии, които имат своите исторически корени и са 
съзвучни със съвременните изисквания. За постигане на тази цел студентите се запознават с главните 
етапи в историята на медицината  и общественото здравеопазване като контекст, в който възникват  и 
се развиват медицинските професии. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Програмата разглежда хронологично възгледите върху здравето и болестта, медицинските познания и 
лечебните практики. Специално внимание се отделя на медицинското образование с акцент на това за 
медицинска сестра. Студентите се запознават с крупни научно-медицински открития, 
революционизирали сестринската практика. Включено е запознаване с историята на професията 
медицинска сестра в света и в България. 
Технология на обучението: 
Обучението се провежда под формата на лекции. По време на лекциите се изпoлзват компютърни 
презентации и мултимедия за онагледяване на обучението. Използват се съвременни интерактивни 
методи – презентация, дискусия, беседи, демонстрации на картини и материали с историческо 
съдържание. Всеки студент подготвя реферат на предварително зададена тема. Те имат за задача да 
стимулират активно участие на студентите, да развиват  навици за самостоятелна работа и способност 
за  творческо мислене. Окончателната оценка е по шестобалната система, като минимално изискуемото 
ниво на компетентност е среден (3). Тя се формира от крайния изпит, междинен тест и оценка от 
реферата. 

mailto:nangelova@uni-ruse.bg
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SB13597 Права на пациента 
 

ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство:  
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. д-р Николина Ангелова, дм, кат. Здравни грижи, GSM: +359 888747347,  
E-mail: nangelova@uni-ruse.bg 
Анотация: 
По време на обучението студентът се запознава с основните човешки права, включително и с правата 
на пациента. Запознава се и с етичните проблеми, които възникват при балансиране между 
потребностите на индивида и общността при предприемане на адекватни действия включително и в 
случаите на медицинска принуда. Студентът се запознава с правните, етични и клинични аспекти на 
проблемите на пациента и така се полагат основите на холистичния подход при решаването им в 
контекста на средата, в която пациентът живее.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Програмата включва учебно съдържание, свързано с исторически преглед на правата на човека: 
Конвенцията за правата на човека в биомедицината, Декларация за подкрепа на пациента в Европа, 
Европейската социална харта, Бяла книга за защита правата на психично болните лица, актове по 
защита правата на човека и правата на пациента в РБ, спецификата на психичната практика и други.  
Технология на обучението:  
Обучението се провежда под формата на лекции и практически упражнения. По време на лекции се 
използват презентации и мултимедия за онагледяване на обучението. По време на упражненията се 
предлагат за интерпретация казуси, които са реални проблеми от клиничната практика. Целта е 
придобиване на знания и практически умения. Има казуси и клинични случаи за индифициране на 
проблема (много информация, включително и излишна), за преценка на ситуацията и за вземане на 
решение. Окончателната оценка се формира след положен изпит по предварително изготвен конспект, 
включващ целия изучаван материал.  
 

SB13598 Икономика на здравеопазването 
 

ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство:   
Катедра Здравни грижи  
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. д-р Никола Събев, дмн, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 823278, E-mail: nsabev@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Учебната дисциплина Икономика на здравеопазването дава теоретически и практически основи за 
формиране на квалифицирани здравни професионалисти, адекватни на съвремието, познаващи 
принципите на функциониране, взаимодействие, финансиране и поддържане на сложната и 
многообразна здравна система при нейните различни форми на собственост и управление – държавна, 
общинска, частна и смесена. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Учебната програма е в два теоретични раздела от по 15 лекционни часа (общо 30 часа), като в първия 
се изучават базисни икономически понятия, категории и закони, свързани със здравната система, а във 
втория са застъпени основни принципи на финансирането и управлението на здравеопазването и 
неговото функциониране в условията на различни социални и стопански системи. Предвидени са и 15 
часа практически упражнения в два основни раздела (от по 7 и 8 часа), следващи логически лекционния 
теоретичен материал. 
Технология на обучението: 
Основни форми за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения, като в лекциите се 
използват беседи, активни, интерактивни дискусионни форми и проучване на документи. Използват се 
мултимедийни презентации и други визуални  материали. В методиката на практическите упражнения 
основните форми са свързани с демонстрация на конкретен проблем; решават се типови и ситуационни 
казуси, както и подходящо подбрани задачи от практиката. Окончателната оценка се формира след 
успешно положен писмен изпит, събеседване по учебния материал, като под внимание се вземат и 
резултатите от текущия контрол и участието в дискусиите на практическите упражнения. 
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S02798 Физиология и  патофизиология  на човека 

 
ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 2,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. д-р Юлия Пулова, дм, кат. Здравни грижи, GSM: +359 882 252 472 
Анотация:  
Целта на дисциплината е студентите да усвоят теоретични и практически знания за биологичните и 
физиологични механизми на клетъчно, тъканно и организмово ниво. Очакваните  резултати  са 
усвояване на знания, умения и формиране на клинично мислене за правилно планиране и приложение 
на сестринските грижи. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Материална същност на живота. Химични съединения, изграждащи организма. Биокатолизатори. 
Регулации на физиологичните функции. Клетка. Кръв и лимфа. Физиология на двигателната активност.  
Централна нервна система. Висша нервна дейност. Периферна нервна система. Сърдечно-съдова 
система. Дихателна система. Храносмилателна система. Ендокринна  система. Отделителна система.  
Полова система.  Здраве и  болест.  Наследственост и изменчивост. 
Технология на обучението: 
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически  упражнения.  Текущ  контрол  
се  осъществява чрез тест след изучаване на всеки раздел. Окончателната процедура  е  писмен изпит. 
 

                 
S03536 Клинична патология на човека 

 
ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 0,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен  

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи  
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 

Доц. д-р Петър Генев, дм, кат. Здравни грижи, тел.: 0885 163 760,  E-mail: ghenev@gmail.com 
Анотация: 
Целта на  изучаваната  дисциплина  е  да  запознае  студентите  с  основните  общопатологични 
процеси, както и с морфологичните промени при най-често срещаните нозологични единици. Особен 
акцент се поставя върху нарушенията в кръвната и лимфната циркулация, възпалението, 
компенсаторно-приспособителните процеси (регенерация, хипертрофия, хиперплазия, атрофия). 
Разглеждат се болестите, свързани с външната среда, изучават се основните патологични процеси и 
механизмите на патологичните промени в органите и системите при различните заболявания. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Предмет, задачи и методи на изследване в патологията. Дегенеративни клетъчни  и  извънклетъчни  
патологични процеси. Морфологични прояви при  нарушения  в  белтъчната, мастна и пигментна 
обмяна. Хиалиноза, амилоидоза. Смущения в минералната обмяна. Нарушения  в кръвообращението. 
Исхемия. Кръвоизливи. Тромбоза, емболия, инфаркт – видове, изход. Имунопатология. Видове 
имунологични реакции. Автоимунни заболявания. Вроден и придобит имунен дефицит. Тумори. 
Преканцерози, видове тумори – доброкачествени и злокачествени, видове според хистогенезата им. 
Морфологични прояви на социалнозначими болести  на  дихателната система – възпалителни и 
тумори. Методи на изследване в патологията. Патологични процеси, видове. Нарушение в белтъчната, 
мастната, пигментната и минералната обмяна. 
Технология на обучението: 
Лекциите се провеждат в аудитория. Използват се разнообразни интерактивни методи – презентация, 
беседа, дискусия, демонстрация, решаване на казуси и ситуационни задачи, насочени към  
стимулиране  на  активното  участие на студентите. Практическите упражнения се провеждат в 
патоанатомичната зала на УМБАЛ – Русе. Основните методи са демонстрация на препарати с 
патологични увреждания, снимков материал, макети и модели. Окончателната оценка се оформя въз 
основа на оценката от проведения изпит в две части – теоретичен и практически. 
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S02804 Клинична лаборатория, биохимия  и имунология 
 

ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 0,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи  
Факултет Обществено здраве и здравни грижи.  
Лектори:  
Доц. д-р Мария Раданова, кат. Здравни грижи, тел. +359 82 888 421, E-mail: m_radanova@abv.bg 
Анотация: 
Основната цел на обучението по Клинична  лаборатория, биохимия и имунология е да даде на 
студентите основни представи за биологичните макромолекули, за химичните процеси, които се 
осъществяват в организма, за  взаимодействията  между  тях  и механизмите, които ги регулират, както 
и познания за решаване на конкретни задачи, свързани с някои спешни и неотложни състояния в 
здравеопазването. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Биомолекули. Метаболизъм. Обмяна на въглехидрати. Храносмилане. Имунитет. Поток на генетичната 
информация. Експресни методи в клиничната  лаборатория. 
Технология на обучението: 
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически  упражнения. Лекциите се 
провеждат в аудитория, снабдена със средства за визуализация. Практическите упражнения се 
провеждат непосредствено след съответната лекционна тема в специализирани лаборатории в 
Русенския университет и в УМБАЛ – Русе. За проверка и оценка на овладяването на учебното 
съдържание по време на лекциите се провежда тест. От теста и от участието на студентите в 
практическите занятия се формира оценка от текущия контрол. Окончателната оценка по дисциплината 
се формира след положен писмен изпит. 
 

 
S02805 Философия и въведение в сестринските грижи II 

 
ECTS кредити: 4  Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+2пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен-теор. практ. 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи    
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 889789100, E-mail:dpgeorgieva@uni-ruse.bg  
Анотация: 
Обучението по дисциплината има за цел да разкрие същността на общите и специални сестрински 
грижи и тяхната специфика при различните възрастови групи, както и за лица с различен здравен статус  
в контекста на превенция на заболяването, профилактика и лечение. Очакваните резултати са  
усвояване на знания, умения и формиране на клинично мислене  за правилно планиране и приложение 
на сестринските грижи  
Съдържание на учебната дисциплина:  
Здравно възпитание. Профилактика на социалнозначими заболявания. Сестринска диагноза. 
Планиране на сестринските грижи. Грижи и хранене на кърмаче и дете. Физиотерапия.  Лекарства – 
приложения. Видове инжекции. Инфузионни разтвори. Хемотрансфузия. Пункции. Вземане, 
съхранение и изпращане на  материали за  изследвания. 
Технология на обучението:  
Основните  форми за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. Лекциите се 
провеждат в аудитории, а практическите упражнения – в специализирани  зали (лаборатории) по  
здравни грижи и в реални условия в съответните  учебно-практични бази – УМБАЛ – Русе АД, УМБАЛ 
Медика, КОЦ – Русе, СБАЛПФЗ „Димитър Граматиков”, ЦПЗ, ДКЦ, медицински центрове. Текущ 
контрол се провежда на лекции и практически упражнения. Окончателната оценка  по дисциплината се 
формира след положен изпит в две части – теоретичен и практически.   
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S02806 Принципи и методика на обучението 
 

ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 2л+1су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен- теор. практ. 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи  
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Проф. Тодорка Стефанова, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 888543249, E-mail: dora@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на дисциплината е да даде основни дидактически и методически знания, умения и компетенции 
в една от дейностите, които Наредба № 1 от 8.02.2011 дефинира "Провеждане на обучение и 
изследвания в областта на здравните грижи". Чрез  усвояване  на същността и съдържанието на 
съвременните постижения на дидактиката и методиката на обучение бъдещите медицински сестри ще 
придобият компетенции за организиране и провеждане на съвременен учебен процес.   
Съдържание на учебната дисциплина: 
Първи модул: Методиката на обучение като педагогическа наука. Участници в учебния процес и 
адаптиране на методиката към тях. Нормативни документи за обучение по здравни грижи. Втори модул:  
Методическа система: цели, учебно съдържание, технология на обучението. Трети модул: Проблемно 
обучение. Компютърно базирано обучение. Проектно-ориентирано  обучение. 
Технология на обучението: 
Обучението се провежда под формата на лекции и практически упражнения. Методиката на работа е 
съобразена със спецификата на обучение на студентите. Практическите упражнения се водят на групи. 
Използват се интерактивни техники. Текущият контрол се осъществява по работата на студента по 
всяка от лекционните и семинарните теми, която във визуален вид е поместена в портфолиото на 
студента. Оценката от текущия контрол се формира от работата на студента в занятията и 
разработеното портфолио. Окончателната оценка на студента се формира на базата на оценките от 
текущия контрол и положения семестриален изпит в две части – теоретична част и практическа част. 

 
S02808 Сестрински грижи при болни със соматични заболявания I 

 
ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+2пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен- теор. практ. 

Методично  ръководство:  
Катедра Здравни грижи  
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 889789100, E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg  
Анотация:   
Целта на дисциплината е студентите да усвоят теоретични и практически знания за основните 
симптоми на соматичните заболявания, подготовката и провеждане на диагностичните мероприятия, 
основната сестринска техника за осъществяването на лечебно-диагностичния процес, както и 
поведение при спешните състояния. Очакваните резултати са усвояване на знания, придобиване на 
умения и формиране на компетентности за клинично мислене за правилно планиране и приложение на 
сестринските грижи. 
Съдържание на учебната дисциплина 
Подготовка и провеждане на основните изследвания при болни със заболявания на дихателната, 
сърдечно-съдовата, ендокринната система. Общи и специални сестрински грижи. 
Технология на обучението: 
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. Те се провеждат 
в специализирани лаборатории по здравни грижи и в реални условия в съответните учебно-
практически бази – УМБАЛ – Русе, УМБАЛ Медика, СБЛАЛПФЗ „Димитър Граматиков“, медицински  
центрове и ДКЦ. Текущ контрол се провежда на лекции и на практически упражнения. Окончателната 
оценка по дисциплината се формира след положен изпит в две части – теоретичен и практически.  
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S02760 Вътрешни болести I 

 
ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 2,5+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Общественоздраве и здравни грижи  
Лектори: 
Доц. д-р Добрин Василев, кат. Здравни грижи, кат. Здравни грижи, тел. 082 888 421,  
E-mail: dobrinv@gmail.com 
Доц. д-р Огнян Шербанов, дм, кат. Здравни  грижи, тел.: 082 502 430, E-mail: osherbanov@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на дисциплината е студентите да усвоят теоретични и практически знания за основните 
симптоми на вътрешните заболявания, подготовката и провеждане на диагностичните мероприятия, 
основната сестринска техника за осъществяването на лечебно-диагностичния процес, както и 
разпознаване на спешните състояния и адекватна сестринска реакция. Очакваните резултати са  
усвояване  на  знания, умения и формиране на клинично мислене за правилно планиране и приложение 
на сестринските грижи. 
Съдържание на учебната дисциплина 
Учебното съдържание е организирано в модули, които са според формата за неговото изучаване- 
лекционните теми разглеждат заболяванията на сърдечно съдова, дихателна и ендокринна системи в 
човешкия организъм, както болести, свързани с обмяната и жлези с вътрешна секреция . Упражненията 
надграждат лекционната  тема в модула с методи за изследването на изучаваните заболявания и с 
демонстрации на тези заболявания в терапевтично отделение. 
Технология на обучението: 
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически  упражнения. Лекциите се 
провеждат в аудитория, снабдена със средства за визуализация. Практическите упражнения се 
провеждат непосредствено след съответната лекционна тема във Вътрешно отделение на УМБАЛ –  
Русе. За  проверка  и  оценка  на  овладяването на учебното съдържание от лекционния курс се 
провежда тест. От теста и от участието на студентите в практическите занятия се формира оценка от 
текущия контрол. Окончателната оценка по дисциплината се  формира след положен писмен изпит.  
 

 
S04061 Хирургия І 

 
ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство  
Катедра Здравни грижи 
Факултет Общественоздраве и здравни грижи  
Лектори: 
Проф. д-р Владимир Данов, кат. Здравни грижи, тел. +359 885699622, E-mail: dherzchirurgie@gmail.com 

Д-р Пенчо Генов, дм, кат. Здравни грижи, тел. +359895606380, E-mail: genov_p@abv.bg 
Анотация:  
Целта на обучението е медицинските сестри да получат система от знания и умения за основите на 
хирургията като клинична дисциплина, за предоперативната подготовка и следоперативните грижи, за 
основните заболявания и поведение в хирургията и травматологията. 
Съдържание на учебната дисциплина 
Формите за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. Те включват следните 
тематични единици: Организация на хирургичната дейност. Пред- и следоперативни грижи. Асептика и 
антисептика Видове хирургически инструментариум. Кръвотечения, травматични и температурни 
увреждания, видове възпаления.  
Технология на обучението: . 
Занятията – лекции и упражнения,  се провеждат в специализирани кабинети и в реални условия. Текущ 
контрол се провежда на лекции и на упражнения. Окончателната оценка  по дисциплината се формира 
след положен изпит. 
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S02808 Клинична практика II 

 
ECTS кредити: 8  Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+12пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство:  
Катедра Здравни грижи 
Факултет  Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 889 789100,  E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Доц. Даниела Константинова, дузг, кат. Здравни грижи, тел.:+359 888520021, E-mail: ddraganova@uni-ruse.bg 
Доц. Кристина Захариева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 885193 003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Грета Колева, дузг, кат. Здравни грижи, тел.: tel. +359 82 888 421, E-mail: gkoleva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Иринка Христова, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: ihristova@uni-ruse.bg 
Ас. Теодора Тодорова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: tetodorova@uni-ruse.bg 
Ас. Татяна Атанасова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: E-mail: tdraganova@uni-ruse.bg 

Анотация: 
Целта на Клинична практика II е затвърждаване и прилагане на придобитите знания, умения и 
компетенции в реални клинични условия. Студентите работят с пациенти с  хирургични и соматични  
заболявания. Учебната програма по дисциплината има за цел да разкрие същността на общите и 
специални сестрински грижи  и тяхната специфика при различните възрастови групи, както и за лица с 
различен здравен статус в контекста на превенция на заболяването, профилактика и лечение.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Физиолечебни средства. Изписване на лекарствени средства. Ентерално и парентерално приложение на 
лекарства при деца и възрастни. Вземане, съхранение и транспорт на материали за лабораторни 
изследвания. Видове инжекции. Приложение на инсулин и хепарин. Кожно-диагностични проби. Сестрински 
процес. Разтваряне и дозиране на антибиотици. Особености в кърмаческа и детска възраст. Венозна  
инфузия. Подготовка за хемотрансфузия. Вземане на кръв за клинико-лабораторни изследвания и 
хемокултура. Вземане  и изпращане на  материали за микробиологично изследване.                                                         

Технология на обучението:  
Клиничната практика  II се провежда в реални условия в съответните  практически бази на УМБАЛ Русе 
АД: Вътрешно отделение (8 седмици), Хирургично отделение (7 седмици). Текущият контрол се 
осъществява в две форми: текущо оценяване на подготовката за всяко тематично занятие и чрез изпит 
в края на клиничната практика в съответното отделение. Окончателната оценка се формира от текущия 
контрол и писмен изпит в две части – теоретичен и практически.  
 

S00128 Антидискриминационни и антипотискащи  
теории и практики в здравните грижи и социалните дейности 

 
ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство:  
Катедра Обществено здраве и социални дейности  
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектор:  
Доц. Сашо Нунев, дн, кат. Обществено здраве и социални дейности, тел.: 0886 802 466, E-mail: 
snunev@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Лекционният курс по учебната дисциплина, която е избираема по учебен план, заема важно място в 
специализиращата теоретико-приложна подготовка на студентите от специалност Медицинска сестра, 
ОКС "бакалавър". Той представя и обосновава същността и специфичните съдържателни аспекти на 
едно ново направление в системата на здравните грижи и социалните дейности в контекста на тяхната 
антидискриминационна и антипотискаща ориентация.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Лекционният курс е съставен от два раздела. В първи раздел „Антидискриминационна политика на 
Европейския съюз и теории с антидискриминационна и антипотискаща насоченост, интегрирани в здравните 
грижи и социалните дейности”, се разглеждат основни въпроси от антидискриминационната политика на 
Европейския съюз и теориите за расата и етноса. Във втори раздел се разглеждат основни проблеми от 
същностната и съдържателната специфика на антидискриминационното направление в здравните грижи и 
социалните дейности.  

Технология на обучението:  
В процеса на обучение по дисциплината (лекционен курс) се използват методите: системно изложение на 
учебния материал (лекция), беседа, дискусия и др. Окончателната оценка на студента е резултат от 
оценките, получени от участието във всички форми на учебна дейност и контрол.  
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S03399 Сестрински грижи в извънболничната помощ 

 
ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. д-р Никола Събев, дмн, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 823278, E-mail: nsabev@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на дисциплината е да се разкрие  основната концепция и характеристики на извънболничната 
помощ. Студентите да получат необходимата научна информация, както и да формират умения и 
компетентности за организацията и дейността на медицинската сестра в практиката на 
общопрактикуващ лекар и медицинските специалисти в различни медицински напровления. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Темите по дисциплината включват запознаване с процесa на общуване и отговорностите на 
медицинската сестра в Диагностично-консултативен център.  Запознаване на медицинската сестра с 
актуалните компютърни програми. Задължения на медицинската сестра при организиране и 
провеждане на Женска консултация. Отговорности на медицинската сестра в профилактиката на 
социалнозначимите заболявания. Организация и провеждане на профилактични мероприятия на 
населението на Р България. 
Технология на обучението:  
Основната форма на провеждане на занятията се лекции. Използват се презентация, беседа, 
обсъждане на казуси от практиката, решаване на типови и ситуационни задачи. За заверка на 
дисциплината се изисква 100% присъствие. Окончателната оценка се формира след проведен изпит 
по предварително изготвен конспект. 
 
 

S03400 Училищно здравеопазване 
 

ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство:  
Катедра Здравни грижи  
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Кристина Захариева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: 0885193003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на курса по Училищно здравеопазване е базирана е върху непреходното значение на 
здравеопазването в училищна възраст, което придобива още по-голямо значение в съвремието при 
наличие на обективни данни за влошен здравен статус и дееспособност на децата и подрастващите, 
както и нарастване на честотата на социалнозначимите заболявания, свързани с начина на живот в 
тази възрастова група. Задачите на курса са запознаване с най-честите проблеми и особености на 
здравно-промотивната и профилактична дейност в училищна възраст; усвояване на основни умения 
за работа с ученици от отделните образователни степени; съчетаване на уменията на здравния 
професионалист с тези на педагога. 
Съдържание на учебната дисциплина:   
Лекционният метериал е разделен в два модула. Първият обхваща теми свързани със здравно 
промотивната дейност, фактори, оказващи влияние върху здравето и промоция на здравето. Във 
втория модул са включени теми, свързани с вредното влияние на тютюнопушене, зависимости, 
сексуално поведение и трафик на хора. 
Технология на обучението: 
Основна форма за провеждане на занятията е лекционен курс. В лекциите се използват беседи, 
активни и интерактивни дискусионни форми; проучване на документи. Използват се мултимедийни 
презентации и други визуални материали. Предвидени са две контролни процедури чрез писмен тест 
и събеседване. За заверка на дисциплината се изисква 100% присъствие на лекции, успешно справяне 
с контролните процедури и участие в събеседване по време на занятията. Окончателната оценка се 
формира след успешно положен писмен изпит, събеседване по учебния материал, като под внимание 
се вземат и резултатите от текущия контрол и участието в дискусиите по време на занятията. 
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SB13599 Естетична дерматология и медицинска козметика 
 

ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектор:  
Доц. д-р Даниела Грозева, дм, кат. Здравни грижи, тел.: 0888594144, E-mail: dgrozeva@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Всеки студент, преминал дисциплината Естетична дерматология и медицинска козметика, трябва да 
има познания в областта на медицинската козметика и приложението й спрямо различни типове кожа 
и проблеми. Трябва да има познание при използването на различни противостареещи процедури, 
приложени инжекционно.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
В учебната програма е включено изучаването на следните проблеми: Строеж, устройство и значение 
на кожата. Функции, секреция, pН, хидратация на кожата. Кожа и фактори на средата. Какво е естетична 
дерматология и медицинска козметика? Козметична безопастност на медицинската козметика. 
Епикутанно тестуване на различни алергени за кожна алергия. 
Технология на обучението: 
Основните  форми за провеждане на занятията са лекции. В лекционния курс се използват методите 
беседа, дискусия, наблюдение, използват се подходящо подбрани задачи от практиката, които 
илюстрират и  конкретизират теоретичния материал. Използва се компютърна презентация и други 
визуални  материали. В процеса на обучението се създават необходимите условия за оптималното им 
приложение. Окончателната оценка  по дисциплината е изпит.  

 
 

S02811  Образна диагностика в сестринската практика 
 

ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 0,5.л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен, устен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи    
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. д-р Елисавета Вълчева, дм, кат. Здравни грижи, GSM: +359 888 991 575 
Анотация: 
Целта на курса по Образна диагностика в  сестринската практика е придобиване на основни теоретични 
знания и практически умения в областта на образната диагностика чрез изучаване на рентгеновата 
семиотика на заболяванията. Обучението представя най-важните рентгенови и нерентгенови методи 
на изследване в медицинската практика, както и знания за същността и свойствата на йонизиращите 
лъчения. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Образна диагностика  на  дихателната  система. Образна диагностика на сърдечно-съдовата система.  
Образна диагностика на храносмилателната система. Образна диагностика на  отделителната 
система. Образна диагностика на заболяванията на костно-ставната система. Образна  диагностика  
на  централна  и  периферна   нервни системи. 
Технология на обучението: 
Обучението се провежда под формата на лекции и практически упражнения. Лекциите  се провеждат в 
аудитория, снабдена със средства за визуализация. Практическите упражнения се провеждат 
непосредствено след съответната лекционна тема в отделения по образна диагностика. Текущият  
контрол се осъществява чрез два теста – единият има за цел да провери знанията от лекционното 
съдържание, а вторият - уменията, формирани  по време на упражнения. Тестът съдържа учебно 
практическа задача, свързана с рентгенологичното диагностициране на конкретно заболяване. От 
двата теста и от участието на студентите в практическите занятия се формира оценка от текущия 
контрол. Изисква се 100% присъствие на лекции и упражнения и изпълнени двата теста. Не се допуска 
отсъствие. Окончателната контролна процедура е писмен и устен изпит с два въпроса от материала 
на лекционния курс съгласно приложения конспект. 
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S02867 Вътрешни болести II 

 
ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 2,5.л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. д-р Добрин Василев, дм, кат. Здравни грижи, тел. +359 82 888 421, E-mail: dobrinv@gmail.com 
Доц. д-р Огнян Шербанов, дм, кат. Здравни  грижи, тел.: 082 502 430, E-mail: osherbanov@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на дисциплината е  да  даде  съвременни   теоретични знания за вътрешните болести и формира 
практически умения у медицинските сестри, свързани с изграждането на  диагнозата,  лечението  и 
обгрижването на болните.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебното съдържание е организирано в модули според формата за неговото изучаване. Лекционните 
теми разглеждат заболяванията на стомашно-чревния тракт, болести на черния дроб и жлъчката, 
болести на отделителната система, болести на опорно-двигателния апарат, болести на кръвта и 
кръвотворната система, токсикология и алергични заболявания. Упражненията надграждат 
лекционната тема в модула с методи за изследването на изучаваните заболявания и с демонстрации 
на тези заболявания в терапевтично отделение. 
Технология на обучението: 
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. Лекциите се 
провеждат в аудитория, снабдена със средства за визуализация. Практическите упражнения се 
провеждат непосредствено след съответната лекционна тема във Вътрешно отделение на УМБАЛ – 
Русе. За проверка и оценка на учебното съдържание от лекции се провежда тест. От теста и от 
участието на студентите в практическите занятия се формира оценка от текущия контрол. 
Окончателната оценка по дисциплинат а се формира след положен изпит.  

 
 

SB10034 Педиатрия с неонатология 
 

ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен – теор. и  практ. 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи    
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. д-р Нина Радкова, дм, кат. Здравни грижи, тел. 0887 499 892, E-mail: ngamakova@uni-ruse.bg 
Доц. д-р Свилен Досев, дм, кат. Здравни грижи, тел. 0888 885 988, E-mail: sdosev@uni-ruse.bg   
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина Педиатрия с неонатология е да предостави информация за 
морфологичните и функционални особености на детето в неговото развитие от интраутеринния и  
неонаталния период до края на пубертета и юношеската възраст, както и да проследи патологията във 
всеки възрастов период с акцент върху патофизиологичните механизми и съвременните терапевтични 
и профилактични методи.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната програма съдържа теоретични и практически модули, които включват: Въведение в 
педиатрията. Детето като пациент. Периоди на детството. Физическо и нервно-психическо  развитие.  
Хранене  на детето. Основни принципи на терапията и профилактиката в детска възраст. Болести в 
детската възраст, разгледани по системи. 
Технология на обучението: 
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. Занятията – 
лекции и упражнения, се провеждат в  специализирани кабинети и в реални клинични условия. Текущ 
контрол се провежда на лекции и на упражнения. Окончателната оценка по дисциплината се формира 
след положен изпит.
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S04070 Хирургия ІІ 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство  
Катедра Здравни грижи 
Факултет Общественоздраве и здравни грижи  
Лектори: 
Проф. д-р Владимир Данов, кат. Здравни грижи, тел. +359 885699622, E-mail: dherzchirurgie@gmail.com 

Д-р Пенчо Генов, дм, кат. Здравни грижи, тел. +359895606380, E-mail: genov_p@abv.bg 
Анотация: 
Целта на обучението е медицинските сестри да получат система от знания и умения за основите на 
хирургията като клинична дисциплина, травмите и заболяванията на гръдния кош и органите в него. 
Грижи за основните заболявания и поведение в хирургията – язвена болест, хернии, апендицит, 
перитонит и илеус. Студентите придобиват практически умения да разпознават основните симптоми 
при кръвотечения от стомашно-чревния тракт, доброкачествените и злокачествените заболявания на 
дебелото черво и черния дроб. Застъпени са и теми от урологията. Темите за практическите 
упражнения надграждат и илюстрират лекциите и допринасят за изграждането на практическите 
умения и компетенции. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Учебното съдържание включва следните тематични единици: Травми и заболявания на гръдния кош и 
органите в него. Наранявания и заболявания на коремната стена и органите в коремната кухина. 
Язвена болест, хернии, апендицит, илеус и перитонит. Заболявания на пикочо-половата система. 
Технология на обучението: 
Формите за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. Занятият – лекции и 
упражнения се провеждат в специализирани кабинети  и в реални условия. Текущ контрол се провежда 
на лекции и на упражнения. Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен изпит. 

 
 

S02928 Сестрински грижи при болни със соматични заболявания II 
 

ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+2пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи  
Лектор:  
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: 0889789100, E-mail:dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина Сестрински грижи при болни със соматични заболявания II е да се 
разкрият общите и специални сестрински грижи и тяхната специфика в различните области на 
соматичната патология в медицинската наука, нужни в процеса на обучението  на медицинската сестра. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната програма включва теми от следните направления: Подготовка и провеждане на основните 
изследвания при болни със заболявания на стомашно-чревния тракт, болести на черния дроб и 
жлъчката, болести на отделителната система, болести на опорно-двигателния апарат, болести на 
кръвта и кръвотворната система, токсикология и алергични заболявания. 
Технология на обучението: 
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. Лекционните 
занятия и се провеждат в аудитории на РУ „ Ангел Кънчев“, практическите упражнения се провеждат в 
терапевтично отделение на УМБАЛ – Русе. Текущ контрол се провежда на лекции и упражнения.  
Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен изпит в две части – теоретичен и 
практически.
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S04066 Сестрински грижи при болни с хирургични заболявания І 
 

ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство:  
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:   
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: 0889789100, E-mail:dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Доц. Даниела Константинова, дузг, кат. Здравни грижи, тел: 0888520021,  
E-mail: ddraganova@uni-ruse.bg 
Анотация:  
Целта на учебната дисциплина е да разкрие общите и специални сестрински грижи, полагани за 
пациенти с хирургични заболявания, както и тяхната специфика в обучението на медицинската сестра. 
Обучение на медицинската сестра в полагане на грижи за пациенти с хирургични заболявания. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Организация на работа и задължения на медицинската сестра в операционен блок. Хирургичен 
инструментариум – общ и специален. Подготовка за стерилизация. Подготовка на инструментална 
масичка за операция. Рани. Видове. Лечение. Правила и задължения на медицинската сестра при 
вземане, съхранение, изпращане и транспорт на раневи секрет за изследване. Хирургична обработка 
на ръцете. Подготовка за биопсия и изпращане на материал за изследване. Кръвотечения и хемостаза. 
Сестрински грижи в предоперативен и следоперативен период.  
Технология на обучението:  
Основната форма за провеждане на занятията са лекции и практически занятия. Използват се беседа, 
дискусия, наблюдение, проучване на документи, проект, клинични задачи. Текущият контрол се 
провежда под формата на беседа, дидактически тестове, решаване на казуси и ситуационни задачи, 
самостоятелна работа в малки групи. За заверка на дисциплината се изисква 100% посещение на  
лекции и на практически упражнения и активно участие в учебния процес. Окончателната оценка се 
формира след положен изпит – теоретична и практическа част.   
                                                

S03012 Сестрински грижи в педиатрията 
 

ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+2пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. Кристина Захариева дп, кат. Здравни  грижи, тел.: 0885193003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина е да се разкрият общите и специални сестрински грижи в педиатрията, 
тяхната специфика в обгрижването на децата и обучението на медицинската сестра. Поставя се акцент 
върху  елемента общуване с болното дете и неговите близки. Обемът  на  придобитите  основни  
теоретични  и  практически знания, умения и компетенции на медицинската сестра в резултат на 
обучението ѝ позволяват тя да извършва общите и специални сестрински грижи, регламентирани в 
Наредба №1 от 08.02.2011 г. за  професионалните  дейности, които медицинските сестри могат да 
извършват по лекарско назначение или самостоятелно, издадена от Министерството на 
здравеопазването и обнародвана в ДВ., бр.15 от 18.02. 2011 г. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Учебната програма включва теоретични и практически модули: Хранене на кърмаче и дете. 
Физиолечебни процедури при кърмаче и дете. Основни принципи на профилактиката в детска възраст. 
Специални сестрински грижи при деца със заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата, 
храносмилателната, отделителната, нервната и ендокринната системи. Специални сестрински грижи 
при спешни състояния в педиатрията.  
Технология на обучението: 
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически  упражнения. Занятията – лекции 
и упражнения, се провеждат в специализирани лаборатории и в реални клинични условия. Текущ 
контрол се провежда на лекции и на практически упражнения, Окончателната оценка по дисциплината 
се формира след положен изпит в две части – теоретичен и практически. 
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S03058 Сестрински грижи по домовете 

 
ECTS кредити: 4  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+3пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен- теор. и практ. 

Методично ръководство:  
Катедра Здравни грижи  
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:   
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: 0889789100, E-mail:dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина е да се разкрият общите и специални сестрински грижи за пациенти,    
полагани в домашни условия, както и тяхната специфика в обучението на медицинската сестра; да се 
очертае научния статут на теорията на здравните грижи, полагани за човека – здрав или болен; да се 
придобият практически умения и компетентности за полагане на грижи в дома за болни със заболявания  
на различните органи и системи; да се изградят практически умения за планиране, организиране и 
изпълнение на сестринските грижи в дома на пациента. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната програма включва теоретични и практически модули: сестрински грижи за режима и диетата 
на пациента; грижи за следене на жизнено важни функции; грижи при прилагане на физиотерапия, 
рехабилитация и кинезитерапия в дома; грижи при заболявания на дихателна, сърдечно-съдова, 
храносмилателна, нервна, отделителна система; грижи при хирургични заболявания; грижи при 
заболявания на опорно-двигателната система; палиативни сестрински грижи. 
Технология на обучението: 
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически  упражнения. Лекционият курс 
се провежда в аудитории на РУ „Ангел Кънчев“, а практическите упражнения – в специализирана 
лаборатория за домашни грижи, както и в дома на пациента. Текущ контрол се провежда на лекции и на 
практически упражнения. Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен изпит в две 
части – теоретичен и практически. 
 

S00019  Клинична практика III 
 

ECTS кредити:   Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+12пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство:  
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 889 789100,  E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Доц. Даниела Константинова, дузг, кат. Здравни грижи, тел.:+359 888520021, E-mail: ddraganova@uni-ruse.bg 
Доц. Кристина Захариева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 885193 003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Грета Колева, дузг, кат. Здравни грижи, тел.: tel. +359 82 888 421, E-mail: gkoleva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Иринка Христова, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: ihristova@uni-ruse.bg 
Ас. Теодора Тодорова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: tetodorova@uni-ruse.bg 
Ас. Татяна Атанасова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: E-mail: tdraganova@uni-ruse.bg 

Анотация: 
Целта на дисциплината е задълбочаване и усъвършенстване на усвоените теоретични знания,  
формиране на  практически умения и професионални компетентности в реална клинична среда, както и 
формиране на умения  за  общуване с  пациентите и членовете на екипа. Задачите на дисциплината са 
да се очертае научния статут на сестринските грижи и разкрие същността им за хоспитализирани 
пациенти и хора, нуждаещи се от дългосрочна грижа.  
Съдържание научебната дисциплина 
Клиничната практика следва лекциите и предклиничните практически упражнения. Провежда се в 
реална среда. Клинична практика ІІІ  се  осъществява в хирургично отделение, операционна зала, детско 
отделение, вътрешно отделение на УМБАЛ – Русе, като и в социални домове и хосписи. 
Технология на обучението:  
Клиничната практика се организира, провежда и ръководи от преподавател. Методиката на клиничната 
практика е свързана с организацията и провеждане на самостоятелната работа  на студентите в реална 
среда.Текущ контрол се осъществява на всяко занятие чрез беседа, тестово  изпитване, решаване на 
казуси и ситуационни задачи. Окончателната контролна процедура е изпит в две части – теоретичен и 
практически.

mailto:dpgeorgieva@uni-ruse.bg
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SB10035 Физиотерапия при новородени деца 
 

ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство:  
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Пенка Баракова, дп, кат. Здравни грижи, тел. +359 899955088; E-mail: mrsbarakova@abv.bg 
Анотация: 
Дисциплината е включена като избираема в общия учебен план на специалността медицинска сестра. 
Тя изучава общите принципи, методи и средства на физиотерапията при новородени деца и такива в 
кърмаческа възраст.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Лекционният материал разглежда особеностите на ранното детско развитие и целта, средствата и 
формите на проложение на физикалната терапия в тези най-ранни етапи на развитие на детския 
организъм. Студенитите се запознават с общите показания и противопоказания при работа с деца – 
новородени и в кърмаческата възраст, имащи различни патологични състояния и заболявания.  
Технология на обучението: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят теоретично с кинезитерапев-
тичните мероприятия, които се провеждат при основните групи сърдечни, дихателни, неврологични и 
ортопедични заболявания. Лекциите се онагледяват с мултимедия, рентгенография, както и с 
демонстрация на по-специални кинезитерапевтични техники и прийоми, дават се схеми на 
кинезитерапевтични програми и комплекси по лечебна гимнастика. По време на практическите 
упражнения студентите апробират научените знания и изготвените комплекси по лечебна гимнастика в 
различни етапи на възстановяването. Крайната оценка се формира въз основа на изпит. Изпитните 
билети съдържат по 2 въпроса от изучавания материал. 
   

 
SB13768 Лекарствена политика и лекарствена регулация 

 
ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен- теор. и практ. 

Методично  ръководство  
Катедра Здравни грижи 
Факултет Общественоздраве и здравни грижи  
Лектори:  
Доц. д-р Никола Събев, дмн, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 823278, E-mail: nsabev@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Учебната дисциплина „Лекарствена политика и лекарствена регулация“ дава най-общи теоретически и 
практически основи у бъдещите здравни професионалисти за формиране на адекватни на динамиката 
на съвременните процеси знания и умения, ориентирани към функционирането, регулацията и контрола 
на сложния и непрекъснато модернизиращ се лекарствен сектор като неразделна част от националната 
здравна политика на страната. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Учебната програма е в теоретичен раздел от 15 лекционни часа, разделен в два модула, като в първия 
се изучават базисни понятия, категории и закони, свързани с лекарствената политика, а във втория са 
застъпени основните принципи на регулирането в лекарствения сектор. Предвидени са и 15 часа 
практически упражнения в два основни раздела (от по 7 и 8 часа), следващи логически лекционния 
теоретичен материал. 
Технология на обучението: 
Основни форми за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения, като в лекциите се 
използват беседи, активни, интерактивни дискусионни форми и проучване на документи. Използват се 
мултимедийни презентации и други визуални  материали. В методиката на практическите упражнения 
основните форми са свързани с  демонстрация на конкретен проблем, решават се типови и ситуационни 
казуси. Предвидени са две контролни процедури чрез писмен тест и събеседване. Изисква се 100% 
присъствие на лекции и упражнения по дисциплината, успешно справяне с контролните процедури и 
участие в събеседване по време на практически упражнения. Окончателната оценка се формира след 
успешно положен писмен изпит, събеседване по учебния материал, като под внимание се вземат и 
резултатите от текущия контрол и участието в дискусиите на практическите упражнени
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SB13769 Сестрински грижи в денталната медицина 
 

ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен, устен  

Методично  ръководство  
Катедра Здравни грижи 
Факултет Общественоздраве и здравни грижи  
Лектори:  
Проф. Иваничка Сербезова, дп, кат. Здравни грижи, тел.+359 888731063,  
E-mail: iserbezova@uni-ruse.bg 
Д-р Милка Сербезова-Великова, дм, АПИДП 
Анотация  
Основната цел на програмата по избираемата дисциплина Сестрински грижи в денталната медицина  
е да запознае студентите със спецификите на работа в зъболечението и функциите на медицинската 
сестра в условията на съвременния кабинет по дентална медицина. Допълнителна цел при обучението 
е усвояването на компетенции за асистиране на лекаря по дентална медицина и обгрижване на 
пациенти в дентални практики. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Включено е изучаване на функциите на медицинската сестра в денталния кабинет; устройство на 
кабинет по дентална медицина; инструменти, използвани в стоматологичната практика; анатомо-
физиологични особености на зъбите и зъбодържащия апарат при дете и възрастен; общи познания за 
работата на сестрата в терапевтичен, хирургичен, ортопедичен, детски и ортодонтски стоматологичен 
кабинет; задължения на стоматологичната сестра при осигуряване взаимодействието между 
стоматологичен кабинет и зъботехническа и рентгенова лаборатория. 
Технология на обучението: 
Лекциите се провеждат в лекционни зали, оборудвани със съответна проекционна техника – 
мултимедия за компютърни презентации. Упражненията се провеждат в реална доболнична среда –  
Амбулатория за първична дентална помощ, където пряко се наблюдава от студентите организацията 
на работата на стоматологичната сестра. Окончателната оценка се формира след провеждане на 
семестриален изпит. Изпитът е теоретичен и обхваща въпроси от лекционния материал, които се 
развиват писмено и допълнително се провежда устно събеседване, за да се установи нивото на 
усвоените знания. 
 

S04108 Фармакология 
 

ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 2л+1су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство:  
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектор: 
Доц. д-р Антония Кастелова, дм, кат. Здравни грижи, GSM 00359 888768714,  
E-mail: akastelova@sopharma.bg 
Aнотация: 
Целта на обучението по фармакология е студентите да получат съвременни теоретични и практически 
познания за лекарствата, необходими за пълноценната им професионална подготовка и клинична 
дейност. С оглед получаване на нова образователно-квалификационна степен изискванията към 
подготовката на медицински сестри са значително повишени. Освен познанията за отделните 
фармакологични групи, те трябва да познават особеностите на действието, кинетиката и 
взаимодействията в зависимост от различни фактори от страна на лекарството, организма на болния 
и външната среда.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната програма включва следните теми: Предмет и задачи на фармакологията. Предписание на 
лекарства и видове рецепти. Лекарствена форма – определение и видове. Въвеждене на лекарството 
в организма. Фармакодинамика. Фармакокинетика. Специална фармакология. Антимикробни 
лекарства. 
Tехнология на обучението: 
Студентите се запознават със съдържанието на дисциплината теоретично чрез лекции. Семинарните  
упражнения илюстрират с примери и нагледни схеми теоретичните постановки от лекцията. 
Периодично се провежда текущ контрол с тестово изпитване (входящ тест) на всяко семинарно 
упражнение и устни събеседвания. За последното семинарно упражнение в програмата се предвижда 
финален тест. Окончателната  контролна процедура е писмен изпит с два въпроса. 
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S04097 Гериатрия 

 
ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 0,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра   Здравни грижи  
Факултет Оществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 

Доц. д-р Теодора Недева, дм,  кат. Здравни  грижи,  тел: 0887 468 695, E-mail: tsherbanova@uni-ruse.bg 

Доц. д-р Огнян Шербанов, дм, кат. Здравни  грижи, тел.: 082 502 430, E-mail: osherbanov@uni-ruse.bg 
Анотация: 
С обучението по гериатрия се цели оптимално съчетание на теоретична подготовка с практически 
умения за осъществяване на сестринска дейност при възрастни и стари хора както в условията на 
доболнична, така и при оказване на болнична медицинска помощ в пълния спектър на  заболяванията,  
срещащи  се  в напредналата и старческа възраст. 
Съдържание на учебната дисциплина 
Учебната програма включва теоретични и практически модули: Лекциите включват: Геронтология. 
Стареене и старост. Теории за стареенето. Физиологични промени при стареенето. Гериатрия. 
Здравеопазване за  възрастните  и  стари  хора.  Организация  на медицинскат а помощ. Палиативни 
грижи. Психологични проблеми свързани със стареенето. Гериатрична фармакология.Хранене при 
възрастните и стари хора. Характеристика  и  особености  на заболяванията при възрастните и стари 
хора. Особености на клиничната оценка.  Основни  клинични  принципи  в  гериатрията.  
Технология на обучението: 
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически  упражнения. Занятията – 
лекции и упражнения се провеждат в специализирани кабинети и в реални условия. Текущ контрол  се 
провежда на лекции и на практически упражнения Окончателната оценка по дисциплинаа се формира 
след положен изпит в две части – теоретичен и практически. 

 
S02759 Медицинска генетика 

 
ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 0,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра   Здравни грижи  
Факултет Оществено здраве и здравни грижи 
Лектор:  
Доц. д-р Илиана Костова, тел.: 0882836776, E-mail: ikostova@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Курсът по медицинска генетика е предназначен за студенти от специалност Медицинска сестра в 
Русенския университет „Ангел Кънчев”. В лекционния материал са разгледани основните аномалии в 
генетиката на човека и нарушенията, водещи до нея, унаследяването в отделните семейства, 
разпространението на вродените и наследствени заболявания в популацията и принципите на 
генетичната диагностика и профилактика. 
Разглеждат се основните групи вродени дефекти и заболявания – хромозомни, молекулни и такива с 
наследствена предиспозиция. Много важни са знанията за основните подходи на генетична 
профилактика – пренатална диагностика, генетичен скрининг на бременни, масов и селективен 
скрининг на новородени за вродени аномалии и наследствени метаболитни заболявания и др.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Общи понятия в генетиката. Класификация и разпространение на наследствените заболявания. 
Методи за генетично изследване при човека. Хромозомни болести. Диагностика на хромозомните 
болести – цитогенетични методи; показания за насочване. Моногенни синдроми, вродени грешки на 
обмяната, хемоглобинопатии. Диагностика на моногенните синдроми – генеалогичен, биохимични и 
молекулярно-генетични методи. Мултифакторно унаследяващи се вродени аномалии и чести 
заболявания при възрастните.  
Технология на обучението: 
В лекционния курс се използват съвременни аудио-визуални средства за обучение. Лабораторните 
упражнения се провеждат в учебните лаборатории на катедрата. Крайната оценка се формира на база 
успешно положен писмен изпит. 
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S04063  Нервни болести и психиатрия 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи  
Факултет  Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. д-р Нели Петрова, дм, кат. Обществено здраве и социални дейности, тел. +359888793906,     
E-mail: npetrova27@gmail.com 
Доц. д-р Николина Ангелова, дм, кат. Здравни грижи, GSM: 0888 747 347, E-mail: nangelova@uni-
ruse.bg 
Анотация: 
Основна цел на обучението по нервни болести е студентите да усвоят система от знания за 
нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Настоящата учебна програма 
осигурява теоретични знания и практическа подготовка за работа с най-често  срещаните  заболявания  
на  централната и периферната нервна система, както и за спешните състояния, свързани с тях в 
условията на неврологичното отделение и доболничната медицинска помощ. 
Съдържание на учебната дисциплина 
Съдържанието на учебната програма включва следните модули: Обща неврология – клинична 
неврология – въведение; подход към пациента с неврологично заболяване. Клинична невроанатомия 
– главен мозък; мозъчни обвивки; ликвор; кръвоснабдяване  на  мозъка; гръбначен  мозък; периферна 
нервна  система. Психиатрия – обща психопатология; шизофрения; спешни състояния в психиатрията.  
Технология на обучението: 
Основните форми за   провеждане на занятията са лекции и практически  упражнения. Лекциите се 
провеждат в аудитория, снабдена със средства за визуализация. Практическите упражнения се 
провеждат непосредствено след съответната лекционна тема в специализирани лаборатории в РУ и 
УМБАЛ – Русе. За проверка и оценка на учебното съдържание от лекции се провежда тест. От теста и 
от участието на студентите в практическите занятия се формира оценка от текущия контрол. 
Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен  изпит. 
 

 
SB04369 Сестрински грижи при възрастни 

 
ECTS кредити: 4  Седмичен хорариум: 1л+1су+0лу+2пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: 
Катедра Здравни грижи   
Факултет Обществено здраве и здравни грижи  
Лектори:  
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел: +359 889789100, E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Анотация:  
Целта на учебната дисциплината е студентите да се запознаят с характерните особености на 
възрастните и стари хора, както и да придобият знания и умения за оценяване, планиране и 
осигуряване на научно-обосновани професионални сестрински грижи за гериатричния пациент в дома, 
институция или в болници за активно лечение.  
Съдържание на учебната дисциплина:  
Лекционният курс включва следните теми: Стареене, старост и болест. Стареене и личност. 
Емоционални промени  при стареене. Специални сестрински грижи при инактивитет, имобилизация, 
нестабилност, падания, ятрогенни лекарствени взаимодействия.  По време на семинарни упражнения 
се обсъждат теми, свързани с особеностите на комуникацията в гериатрията и най-често срещаните 
соматични заболявания при възрастните хора. Практическите упражнения са насочени към формиране 
на умения у студентите за осъществяване на индивидуална оценка и план за сестрински грижи.  
Технология на обучението:  
Лекциите се провеждат в специализирана аудитория за обучение, оборудвана със съответна 
проекционна техника – мултимедия за компютърни презентации. Практическите упражнения се 
провеждат в медико-социални заведения за възрастни хора и специализирана зала за практически 
упражнения.  
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S04075 Сестрински грижи при болни с хирургични  заболявания ІI 
 

ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+2пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство:  
Катедра Здравни грижи    
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 889789100,  E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Доц. Даниела Константинова, дузг, кат. Здравни грижи, тел.:+359 888520021,  
E-mail: ddraganova@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина е да се разкрият общите и специални сестрински грижи и тяхната 
специфика в областта на медицинските нужди при хирургичните заболявания в процеса на обучението 
на медицинските сестри. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Специални сестрински грижи за болни с операции на стомашно-чревния тракт, коремната стена, с 
операции на черния дроб, жлъчния мехур, жлъчните пътища и панкреаса. Специални сестрински грижи 
за болни с операции на сърдечно-съдовата система, за болни с урологични и неврохирургични 
операции. Специални сестрински грижи при пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат 
и травматологията. 
Технология на обучението:  
Основната форма за провеждане на занятията са лекции и учебно – практически занятия. В методиката 

на провеждане се поставят и решават типови и ситуационни задачи, казуси. Текущ контрол се 

осъществява на всяко учебно-практическо занятие. Текущият контрол се осъществява и по време на 
практическите упражнения чрез оценка по конкретна клинична задача. Окончателната оценка се 
формира след положен изпит – теоретична и практическа част. 

 
S04094 Социална медицина 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. д-р Никола Събев, дмн, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 823278, E-mail: nsabev@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Основната цел на обучението по Социална медицина е да запознае студентите със съвременните 
основи на общественото здравеопазване: развитие на концепцията за здравето, социални  фактори на 
здравето/болестта, подходи за измерване на здравето, основни задачи на общественото 
здравеопазване. Разглеждат се общите и специфични задачи на медицинскитите специалисти, 
конкретно на медицинската сестра в различните направления на организацията на здравни грижи. 
Съдържание на учебната дисциплина 
Настоящата учебна програма съдържа следните компоненти: Въведение в социалната медицина, 
методи за изучаване и оценка на общественото здраве, организация и дейност  а  дравната  лужба, 
промоция на здравето, понятие за здравословен начин на живот, елементи на здравословния начин на 
живот, промоция на здравето чрез стимулиране на здравословен начин на живот. 
Технология на обучението: 
Формите на обучение: са лекции и практически упражнения. Лекциите и упражненията се провеждат в 
аудитория, снабдена със средства за визуализация. Методи на обучение: съвременни интерактивни 
методи – презентация, дискусия, демонстрация, решаване на казуси и ситуационни задачи. 
Методиката на упражнението е съобразена с дидактическата цел на упражнението. Методическият ход 
на упражнението включва актуализиране на знанията от лекции по съответнота тема. За проверка и 
оценка на учебното съдържание от лекции се провежда тест. От теста и от участието на студентите в 
семинарните занятия се формира оценка от текущия контрол. Условия за заверка на дисциплината – 
100% посещение на всички лекции и изпълнение на тестовете за текущ контрол. Окончателната 
контролна процедура е изпит. В окончателната оценка участват оценката от текущия контрол и от 
теоретичния изпит. 
 
  

mailto:dpgeorgieva@uni-ruse.bg


ФОЗЗГ  Еразъм ECTS Информационен пакет 

 

30 
 

SB14370 Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания 
 

ECTS кредити: 4  Седмичен хорариум: 1л+1су+0лу+2пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство:  
Катедра Здравни грижи   
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: 0889 789100,  E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg  
Доц. Даниела Константинова, дузг, кат. Здравни грижи, тел: 0888520021,   
E-mail: ddraganova@uni-ruse.bg 
Анотация:  
Целта на учебната дисциплина е да се разкрият общите и специални сестрински грижи, полагани за 
хората с увреждания, както и тяхната специфика в обучението на медицинската сестра. Обучение на 
медицинската сестра в полагане на грижи за  деца и възрастни с увреждания. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Медико-социални аспекти при сестрински грижи за деца и възрастни с увреждания. Различия в 
полагането на сестрински грижи за деца и възрастни с увреждания. Сестрински грижи за деца с 
увреждания – видове увреждания и специфика на грижите. Сестрински грижи за възрастни с 
увреждания – видове увреждания и специфика на грижите. Роля на медицинската сестра при 
осигуряване на психологическа подкрепа на приемни родители на деца с увреждания. Обучение на 
близките в полагане на грижи за деца и възрастни с увреждания. Национална стратегия за закрила и 
социална интеграция на хора с увреждания. Закон за интеграция на хора с увреждания. Социална 
адаптация и рехабилитация при пациенти с увреждания. 
Технология на обучението: 
Основната форма за провеждане на занятията са лекции, семинарни  и практически упражнения.  
Използваните методи са беседа, дискусия, наблюдение, проучване на документи, проект. Използва се 
компютърна презентация и други визуални  материали. Текущият контрол се провежда под формата 
на беседа, дидактически тестове, решаване на казуси и ситуационни задачи, самостоятелна работа в 
малки групи. За заверка на дисциплината се изисква 100% посещение на лекции и на практически 
упражнения. Окончателната оценка се формира след положен изпит – теоретична и практическа част. 

 
 

S04095 Сестрински грижи при неврологични заболявания 
 

ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1л+1су+0лу+2пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Кристина Захариева, дп, кат. Здравни  грижи, тел.: 0885 193003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина е да се разкрият общите и специални сестрински грижи и тяхната 
специфика в областта на неврологията и медицинските нужди на неврологично болния пациент при 
обучението на медицинската сестра. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Клинично изследване в неврологията. Невроизобразяващи методи в неврологията. Подготовка на 
пациента. Специални сестрински грижи при пациенти с мозъчно-съдова болест. Специални сестрински 
грижи при пациенти с исхемични, хеморагични и субарахноидални мозъчни инсулти.  
Технология на обучението: 
Основната форма за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. Използваните 
методи са беседа, дискусия, наблюдение, проучване на документи. Средствата за обучение са: 
мултимедия, интерактивна дъска, табла, мулажи, макети, фантоми, симулиран пациент, симулирана и 
реална болнична среда, компютри. Текущият контрол се провежда под формата на беседа, 
дидактически тестове и решаване на казуси, ситуационни задачи и самостоятелна работа в малки 
групи. За заверка на дисциплината се изисква 100% посещение на лекции и на практически упражнения 
и активно участие в дискусиите, в решаването и изпълнението на поставените учебни задачи. 
Окончателната оценка се формира след положен изпит – теоретична и практическа част. 
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S04068 Клинична практика ІV 
 

ECTS кредити: 4  Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+12пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 889 789100,  E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Доц. Даниела Константинова, дузг, кат. Здравни грижи, тел.:+359 888520021, E-mail: ddraganova@uni-ruse.bg 
Доц. Кристина Захариева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 885193 003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Грета Колева, дузг, кат. Здравни грижи, тел.: tel. +359 82 888 421, E-mail: gkoleva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Иринка Христова, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: ihristova@uni-ruse.bg 
Ас. Теодора Тодорова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: tetodorova@uni-ruse.bg 
Ас. Татяна Атанасова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: E-mail: tdraganova@uni-ruse.bg 

Анотация: 
Целта на дисциплината е задълбочаване и усъвършенстване на усвоените теоретични знания,  формиране 
на  практически умения и професионални компетентности в реална клинична среда. Задачите на 
дисциплината са да се очертае научния статут на сестринските грижи и разкрие същността им за 
хоспитализирани пациенти, овладяване на необходимите знания за подготовка и извършване на 
изследвания на различните органи и системи, както и активното сестринско наблюдение и лечение. 
Придобиване на знания и формиране на практически умения за оказване на дългосрочни грижи при деца и 
възрастни с увреждания. 

Съдържание на учебната дисциплина: 
Клинична практика ІV се провежда в хирургично отделение, детско отделение и вътрешно отделение 
на УМБАЛ – Русе, както и в  Медикосоциални домове за деца и възрастни с увреждания и Детска ясла.  
Темите са подбрани в зависимост от посочените направления. 
Технология на обучението:  
Методиката за провеждане на клиничната практика е свързана с организацията и провеждането на 
самостоятелната работа на студентите в реална среда. Включва организиране на групата за самостоятелна 
работа или работа в малка група, поставяне на индивидуални конкретни задачи. Клиничната практика се 
организира, провежда и ръководи от преподавател. Следва лекциите, предклиничните и клиничните 
практически упражнения, провежда се в реална среда. Текущ контрол се осъществява на всяко занятие чрез 
беседа, тестово  изпитване, решаване на казуси и ситуационни задачи. Окончателната контролна процедура 
е изпит в две части – теоретичен и практически. 
 

S04003 Кожни и венерически болести 
 

ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 0,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. д-р Даниела Грозева, дм, кат. Здравни грижи, тел.: 0888594144, E-mail: dgrozeva@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Всеки студент, преминал дисциплината Кожни и венерически болести, трябва да може да съдейства при 
диагностицирането и лечението на болестите на кожата и кожните придатъци, да съдейства при поставянето на 
микробиологична и микологична микроскопска диагноза на намазка от кожа и лигавица, поставянето на микроскопска 
диагноза на биопсичен материал от кожа, лигавица  и кожни придатъци, както  и  да  владее  оперативния  минимум по 
кожни болести. Практически професионални умения за медицински и здравни грижи за диагностиране на неинфекциозни 
дерматози (алергични, имунни и автоимунни), инфекциозни дерматози (дерматовирози, пиодермии, микобактериални, 
микотични и спирохетни инфекции, паразитози), сексуално предаваните болести. 

Съдържание на учебната дисциплина:  
Теоретични знания и практически умения за структурата и функцията на нормалната кожа, кожните 
придатъци и видимите лигавици, патологичните процеси в различните слоеве на кожата, тяхната 
диагностика, диференциална диагноза и лечение. Бъдещите здравни кадри трябва да могат да  съдействат 
за установяването на диагнозата и лечението на хронично протичащите дерматози,  булозните дерматози и 
кожните тумори. 

Технология на обучението:  
Лекциите се провеждат в специализирана аудитория за обучение по дерматология и венерология, оборудвана с 
мултимедия за компютърни презентации. Практическите упражнения се провеждат в специализирана учебна зала 
в Учебно-практически комплекс по професионално направление Здравни грижи. Там се използва симулиран 
пациент и симулирана болнична среда и се провеждат началните теми, които позволяват симулиране на 
дейностите. 
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S04062 Акушерство и гинекология 
 

ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: устен и практически 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Проф. д-р Атанас Щерев, дм, кат. Здавни грижи, тел. +359 82 888 421 
Проф. д-р Таня Тимева, дм, кат. Здравни грижи, тел.+359 2 920 0901 
Доц. д-р Георги Хубчев, дм, кат. Здравни грижи, GSM: +359 82 821993 
Анотация:  
Основната цел при обучението по дисциплината е усвояването на терминологията, възможността за 
работа в мултидисциплинарен екип, както и специфични грижи за бременни, родилки и гинекологично 
болни с инфекциозни и венерически заболявания до момента, в който поемането на пациента стане от 
акушерка или акушер-гинеколог. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Програмата включва лекции и практически упражнения с тематика насочена към: анатомията на 
женските полови органи, протичането на бременността, физиологията на родилния процес, процесите, 
наблюдавани в пуерпериума, по-важни отклонения при бременността, като хипертонични усложнения, 
недоизносване и преносена бременност. Двата модула по гинекология разглеждат темите за 
профилактика, диагноза и терапия на стерилитета, поведение при доброкачествени и злокачествени 
тумори на женските полови органи, методите на контрацепция и др.  
Технология на обучението: 
Лекциите се провеждат в специализирана аудитория за обучение по акушерство и гинекология, 
оборудвана със съответна проекционна техника – мултимедия за компютърни презентации. 
Практическите упражнения се провеждат в специализирана учебна зала по акушерство и гинекология, 
в която се използват макети, симулиран пациент и симулирана болнична среда, както и в реална 
болнична среда. Окончателната оценка се формира след провеждане на семестриален изпит. Изпитът 
е  писмен и е в две части – теоретичен и практически.  Теоретичният обхваща въпроси от лекционния 
материал, а практическият – въпроси и задачи от  практическите упражнения. 

 
S02723 Микробиология, паразитология и  вирусология 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. д-р Илиана Костова, тел.: 0882836776, E-mail: ikostova@uni-ruse.bg 
Татяна Малакова, кат. Здравни грижи, тел: 0888 963 901 
Анотация: 
Основната цел на дисциплината е да изясни същността на микробиологията и вирусологията като 
етиологична наука, която подпомага поставянето на диагноза на инфекциозните заболявания и 
възникналите епидемиологични ситуации чрез различни лабораторни изследвания. Придобиване на 
знания и умения при вземане, съхранение и изпращане на материали за микробиологично изследване 
и професионални компетентности за самостоятелна работа с пациенти. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната програма включва следните модули: Обща микробиология – морфология, структура и 
общовалидни закономерности присъщи на патогенните микроорганизми. В модул Инфекция и имунитет се 
изучават взаимоотношенията между макроорганизма и патогенните микроорганизми, както и защитните 
механизми, които макроорганизмът използва в борбата с патогените. Специалната микробиология и 
вирусология изучават отделните видове патогенни агенти – морфология, устойчивост на различни физични, 
химични фактори, химиотерапевтици, антибиотици, начин на възникване на заразните заболявания, 
патогенеза, методи за диагностика, специфична терапия и профилактика. 

Технология на обучението: 
Основните форми на обучение са лекции и практически упражнения. Лекциите се провеждат в зала, използват 
компютърни презентации за онагледяване на лекционните теми. Практическите упражнения се провеждат в 
микробиологична лаборатория. Текущ контрол се провежда под формата на писмени тестове,  учебно-практически 
и ситуационни задачи. Крайната оценка се формира на база успешно положен писмен изпит. 
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S02812 Лечебно хранене 

 
ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 0,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. д-р Николина Вълканова, дм, кат. Здравни  грижи, тел.: 0887615552, E-mail: valkanova.doc@abv.bg  
Анотация: 
Цел на дисциплината е подготовка на медицинските сестри да умеят да изградят правилен, научно-
обоснован хранителен режим. Да съдействат за реализирането на диетичното хранене  в  болнични  и  
лечебно оздравителни заведения, санаториуми, рехабилитационни центрове и др. Да се формират 
професионални компетентности за определяне на диетичния режим съобразно основното заболяване 
на болния, стадия на неговата активност, енергийните му нужди и телесно тегло. 
Съдържание на учебната дисциплина 
Включени са следните тематични единици: значение на храненето като лечебен и  профилактичен  
фактор,  основни  и допълнителни хранителни вещества, заболявания, предизвикани от недоимъчно 
хранене, прехранване и  неправилен  режим  на  хранене, диети за  постигане  на  здравословно  
телесно  тегло,  основни  и специални   диетични режими. 
Технология на обучението: . 
Формите за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. Занятията се провеждат в 
специализирани кабинети и в реални условия. Текущ контрол се провежда на лекции и на 
практическите упражнения. Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен 
изпит. 

 
SB14371 Анестезиология, реанимация и интензивно лечение 

 
ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 2л+1су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  

Доц. д-р Теодора Недева, дм,  кат. Здравни  грижи,  тел: 0887 468 695, E-mail: tsherbanova@uni-ruse.bg 

Анотация: 
Основната цел на дисциплината е да дефинира и изясни съвременните научни концепции, касаещи 
обезболяване, анестезия, интензивно лечение и реанимационни мероприятия. Задачите на 
обучението са да развие теоретични познания и практически умения на медицинските сестри да 
оказват долекарска помощ при остро настъпващи нарушения на основните жизнени функции, да 
асистират на лекаря анестезиолог при  извършване на различни манипулации и техники, да 
мониторират основните витални показатели на пациента и да работят в екип. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната програма включва два основни  модула: Анестезиология – същност, предмет и задачи. 
Подготовка на пациент за анестезия. Мониториране на жизнени функции. Видове анестетични техники. 
Апарати,  пособия  и  медикаменти  за  провеждане на анестезия и аналгезия. Специфични особености 
и усложнения на различните видове анестезия. Интензивно лечение – същност и развитие. Основни 
характеристики на отделението за интензивно лечение. Основни методи и  техники  за  интензивно 
лечение и наблюдение при остра дихателна и сърдечна недостатъчност, шок, отравяния, давене и 
удавяне. Поведение на медицинската сестра при настъпване на клинична смърт. Детекция и роля на 
медицинската сестра при коматозни състояния и мозъчна смърт. Основни познания за различните 
концепциии за донорство и трансплантации. Основни принципи на корекция на нарушени водно-
електролитно  и алкално-киселинно равновесие. Инфузионна терапия, парентерално и ентерално 
хранене. 
Технология на обучението: 
Обучението се провежда чрез лекции и практически упражнения. Лекциите се провеждат в аудитории 
с приложение на съвременни методи: презентации, дискусии и обсъждане на казуси, с което се 
стимулира активното участие на студентите. Практическите упражнения се провеждат в  
специализирани  отделения по анестезиология и интензивно лечение на хирургични и терапевтични 
заболявания на УМБАЛ – Русе. Придобитите знания се проверяват и оценяват чрез дискусии, въпроси 
и тестове. Окончателната оценка по дисциплината се оформя след успешно положен писмен тест. 
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S04071 Медицинска психология 
 

ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1л+1су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектор:  
Доц. д-р Силвия Крушкова, кат. Обществено здраве и социални дейности, GSM: 0882 517 554,  
E-mail: krovshkova@mail.bg   
Анотация: 
Целта на обучението по Медицинска психология е да запознае студентите от специалност Медицинска 
сестра с основните психологични и социални проблеми, които възникват в резултат на психично или 
психологично разстройство или соматичен дефицит, като се има предвид биопсихосоциалния модел на 
психологичните и адаптационните разстройства. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Програмата включва учебно съдържание свързано с различни аспекти (биологичен, социален, 
психологически и клиничен) при хора със соматичен, психичен или психологичен дефицит и 
възникналите от това психологични и адаптационни разстройства. Целта е студентите да се запознаят 
с теоретичните и приложни аспекти при използването на биопсихосоциалния подход в диагностиката, 
рехабилитацията и консултативната терапия при пациенти, обект на психиатрична или психологична 
помощ. 
Технология на обучението: 
Обучението се провежда под формата на лекции и семинарни упражнения. Лекциите се провеждат в 
аудитория, снабдена със средства за визуализация. Семинарните упражнения се провеждат 
непосредствено след съответната лекционна тема. В обучението се използват съвременни 
интерактивни методи – презентация, дискусия, беседа и решаване на казуси и ситуационни задачи. 
Решаването на казуси и ситуационни задачи развива у студентите навици за самостоятелна работа, 
стимулира професионалното им израстване и творческата им активност. Окончателната оценка се 
формира след положен писмен изпит.  

 
S04072 Инфекциозни болести и епидемиология 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1,5л+1су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. д-р Николина Вълканова, дм, кат. Здравни  грижи, тел.: 0887615552, E-mail: valkanova.doc@abv.bg 
Анотация:  
Учебният материал включва въведение в епидемиологията и инфекциозните болести. Обучението по 
инфекциозни болести и епидемиология на заразните болести за медицински сестри има за цел да даде 
минималните основни характеристики на теоретичната епидемиология и приложението на 
епидемиологичния метод – епидемиологично преподаване в другите медицински науки. Обучението е 
насочено към основния принос на епидемиологията към превенцията на здравето, както и ролята и за 
предпазване от внос на ООИ и други болести, новопоявили се или завърнали се стари заболявания.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната програма включва теоретични и практически модули, обхващащи следните части: 
епидемиология и инфекциозни болести с обща и частна (специална) част. Общата част изучава 
взаимоотношенията между макроорганизма и патогенните микроорганизми, както и защитните  
механизми,  които макроорганизмът използва в  борбата  с  патогените.  Разглеждат се интегрирано  
инфекциозният и епидемичен процес.   
Технология на обучението:  
Обучението по специалността се провежда чрез лекции и практически упражнения. Лекциите се 
провеждат в аудитории с приложение на съвременни методи: презентации, дискусии и обсъждане на 
казуси. Практическите упражнения допълват, илюстрират и надграждат теоретичния материал. 
Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит.

mailto:krovshkova@mail.bg
mailto:valkanova.doc@abv.bg
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S04073 Очни болести 

 
ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 0,5л+1су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. д-р Красимир Коев, дм, кат. Здравни грижи, тел. 0898 445587    
Д-р Магдалена Младенова, кат. Здравни грижи, тел. 082 888 421 
Анотация: 
Целта на обучението е медицинската сестра да получи система от знания и умения за основите на  
офталмологията като предпоставка за усвояване на специалните сестрински грижи при работа в очен 
кабинет, очно отделение и в доболничната помощ. Темите за практическите упражнения надграждат и 
илюстрират лекциите и допринасят за изграждането на практически умения и компетенции. 
Съдържание на учебната дисциплина 
Учебното съдържание включва следните тематични единици: Анатомия и физиология на зрителния 
анализатор, Заболявания на слъзния апарат, клепачите, конюктивата, роговицата и увеята. Понятия и 
същност на глаукомата и катарактата. Травматични заболявания и др. 
Технология на обучението: . 
Формите за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. Занятията се провеждат в 
специализирани кабинети и в реални условия. Текущ  контрол  се провежда на лекции и на упражнения. 
Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен изпит. 

 
 

S04096 Сестрински грижи в реанимацията и интензивната терапия 
 

ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 1,5л+1су+0лу+1,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Кристина Захариева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: 0885 193003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Грета Колева, дузг, кат. Здравни грижи, тел. 0882 517173, E-mail: gkoleva@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина е да се разкрият интензивните сестрински грижи, полагани за пациенти 
с животозастрашаващо заболяване и в условията на спешност, спецификата на работа на медицинската 
сестра в интензивно отделение и специфичните дейности при мероприятия за възвръщане на жизнените 
функции при пациент, изпаднал в клинична смърт. Очакваните резултати са знания за организацията на 
работа, режима, специфичните особености и характера на работа в интензивно отделение, както и 
формиране на базови практически професионални умения за работа на медицинската сестра. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Ентерално и парентерално хранене при интензивно лечение. Участие при изследване на алкално-
киселинно равновесие. Сестрински грижи при пациенти на апаратна вентилация. Подготовка и 
асистиране при ендотрахеална интубация. Провеждане на КПР. Поведение на медицинската сестра при 
оказване на първа помощ и интензивно лечение в педиатрията. Поведение на медицинската сестра при 
пациенти с изгаряне. Поведение на медицинската сестра при пациенти с давене и удавяне. Интензивни 
сестрински грижи при пациенти с илеус. Изготвяне на план за грижи. Поведение и интензивни сестрински 
грижи при пациенти с черепно-мозъчни травми.  
Технология на обучението:  
Основната форма за провеждане на занятията са лекции и практически занятия. Практическите 
упражнения се провеждат в реални условия в практически бази за обучение на УМБАЛ Русе АД: 
Отделение за интензивно лечение на заболявания с хирургична насоченост и Отделение за интензивно 
лечение на заболявания с терапевтична насоченост. Текущият контрол се осъществява в две форми: 
текущо оценяване и чрез изпит в края на семестъра. Окончателната оценка по дисциплината се 
формира от оценките получени за теоретичната и практическа подготовка по дисциплината.         
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S04076 Сестрински грижи при инфекциозно болни 
 

ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 1л+1су+0лу+2пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи , тел.: 0889 789100,  E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg   
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина е да се разкрият общите и специални сестрински грижи за пациента с 
инфекциозни заболявания, както и тяхната специфика в обучението на медицинската  сестра. В края 
на изучаването на задължителната учебна дисциплина студентът трябва да е получил необходимата 
научна информация по проблемите на теорията и практическата насоченост на общите и специални 
грижи, полагани за пациент с инфекциозно заболяване. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
 Методи на изследване на инфекциозно болен. Специални сестрински грижи при пациенти със 
стомашно-чревни инфекции. Специални сестрински грижи при пациенти с въздушно-капкови инфекции. 
Задължения на  медицинскaтa сeстра при работа с инфекциозно болен пациент. Методи на изследване 
и специални сестрински грижи за пациенти с кожно-венерологични заболявания. Обривни  единици. 
Технология на обучението:   
Основната форма за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. В методиката на 
провеждане се поставят и се решават типови, ситуационни задачи и казуси, обсъждане на клиничен 
случай. Текущият контрол се осъществява по време на практическите упражнения чрез конкретни 
практически типови и ситуационни задачи. За заверка на дисциплината се изисква 100 % посещение  
на лекции и на практически упражнения. Окончателната оценка се формира след положен изпит – 
теоретична и практическа част. 

 
S04077 Медицинска етика и деонтология 

 
ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 1,5л+0,5су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дмн, МУ – Плевен, тел. 064 884 196,  
E-mail: silviya_aleksandrova@mu-pleven.bg  
Анотация: 
Дисциплината Медицинска етика и деонтология в специалността Медицинска сестра има за цел да 
запознае бъдещите медицински сестри с основните понятия и проблеми на медицинската етика и 
деонтология, да подпомогне развитието на етична чувствителност и морално разсъждаване в процеса 
на тяхната бъдеща дейност и да ги подготви за вземане на решения в съответствие с правните норми.  
Съдържание на учебната дисциплина:  
Учебното съдържание е обособено в следните раздели: Обща теория на етиката – същност, методи, 
теории, принципи, конфиденциалност, модели на взаимоотношения, права на пациента и 
информирано съгласие. Деонтологично-правни въпроси на медицинската етика. Специални въпроси 
на медицинската етика и деонтология – етични и правни аспекти на репродуктивното поведение и 
новите репродуктивни технологии, донорството и трансплантацията, грижите за терминално болни 
пациенти, етични проблеми на медицинските изследвания с участието на хора, етични аспекти на 
разпределението на здравните ресурси.  
Технология на обучението: 
Обучението се провежда под формата на лекции и семинарни упражнения. Използват се следните 
методи: презентация, открита дискусия, иницииран дебат, дискусия на учебни казуси. Методическата 
структура на лекциите включва: презентация на основния теоретичен материал, открита дискусия и 
обратна връзка от страна на студентите. Текущият контрол се осъществява под формата на изходящи 
тестове. За заверка на дисциплината се изисква 100% посещение на лекции и на семинарни 
упражнения и положени изходящи тестове. Окончателната оценка се формира след положен изпит по 
предварително изготвен конспект. 
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S04078 Клинична практика V 
 

ECTS кредити: 8  Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+12пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 889 789100,  E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Доц. Даниела Константинова, дузг, кат. Здравни грижи, тел.:+359 888520021, E-mail: ddraganova@uni-ruse.bg 
Доц. Кристина Захариева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 885193 003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Грета Колева, дузг, кат. Здравни грижи, тел.: tel. +359 82 888 421, E-mail: gkoleva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Иринка Христова, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: ihristova@uni-ruse.bg 
Ас. Теодора Тодорова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: tetodorova@uni-ruse.bg 
Ас. Татяна Атанасова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: E-mail: tdraganova@uni-ruse.bg 

Анотация: 
Целта на дисциплината е задълбочаване и усъвършенстване на усвоените теоретични знания,  формиране 
на практически умения и професионални компетентности в реална клинична среда за  общуване с  пациентите 
и членовете на екипа. Задачите на дисциплината са придобиване на умения и компетентности за работа с 
гинекологично болни, бременни и новородени; при полагане на грижи за пациенти с неврологични, 
инфекциозни и психични заболявания, разкриване на организацията и същността на работа в интензивно 
отделение и изграждане на умения за полагане на интензивни сестрински грижи; придобиване на практически 
умения и компетентности за полагане на специални сестрински грижи при работа с хирургично болни. 

Съдържание на учебната дисциплина:  
Темите за клинична практика са съобразени с медицинските специалности, предвидени  в програмата –  
хирургично отделение, отделение за интензивно лечение на заболявания с хирургична насоченост, 
неонатология,  инфекциозно отделение и Център за психично здраве.  
Технология на обучението: 
Клиничната практика се организира, провежда и ръководи от преподавател. Обучението следва 
лекциите, предклиничните и клиничните практически упражнения, провежда се в реална клинична среда, 
с продължителност 6 академични часа, два пъти седмично. Методиката за провеждане на клиничната 
практика е свързана с организацията и провеждането на самостоятелната работа  на студентите. Чрез 
педагогическо наблюдение се осъществява текущ контрол на  практическите умения на студентите при 
извършване на дейности и манипулации по време на клиничната практика. Окончателната  оценка се 
формира от проведен изпит в две части – теоретичен и практически. 
 

            S04080 Физикална терапия и рехабилитация 
 

ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 0,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. д-р Кирил Панайотов, д.м., кат. Здравни грижи, тел. 0888 309621, E-mail: zkm@abv.bg 
Анотация: 
Основната цел на обучението по Физикална терапия и рехабилитация за медицински сестри е да 
получат базови познания за биологичното, физиологичното и лечебно въздействие на естествените и 
преформираните физикални фактори и тяхното приложение за нуждите на физиопрофилактиката, 
физиотерапията и медицинската рехабилитация при често срещани и социално значими заболявания. 
Съдържание на учебната дисциплина 
Съдържанието на учебната програма включва следните модули: Физиотерапия. Видове физикални 
фактори, основни принципи на действие, механизми на действие на преформираните физикални 
фактори върху човешкия организъм. Рехабилитация – същност, раздели, принципи, контингенти на   
рехабилитация, рехабилитационен потенциал, изграждане на рехабилитационна програма.  
Технология на обучението: 
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. Лекциите се провеждат 
в аудитория, снабдена със средства за визуализация. Практическите упражнения се провеждат в 
специализирани лаборатории на Русенския университет и  отделения на УМБАЛ – Русе и УМБАЛ Медика. За 
проверка и оценка на учебното съдържание от лекции се провежда тест. От теста и от участието на студентите 
в практическите занятия се формира оценка от текущия контрол. Окончателната оценка по дисциплината се 
формира след положен писмен изпит. 
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S04081 Ушно-носно-гърлени болести 

 
ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 0,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Проф. д-р Диляна Вичева, дм, кат. Здравни грижи, тел: 0888 223675,  
E-mail: dilyana@bulgarianrhinologicsociety.org 
Анотация:  
Целта на обучението е медицински сестри да получат система от знания и умения за основите на Ушно-
носно-гърлени болести като предпоставка за усвояване на специалните сестрински грижи при работа в 
УНГ кабинет, Ушно отделение,  операционната  и  в  доболничната помощ. Темите за практическите 
упражнения надграждат и илюстрират лекциите и допринасят за изграждането на практическите умения 
и компетенции. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебното съдържание включва следните тематични единици: Анатомия и физиология на слуховия 
анализатор. Травматични увреждания на ушната мида и тъпанчето. Професионални поражения на слуха 
вследствие вреден шум, вибрации. Спешна помощ в оториноларингологията. Възпалителни и 
невъзпалителни заболявания в оториноларингологията. Онкологични заболявания на ларинкса и  
фаринкса. 
Технология на обучението: . 
Формите за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. Занятията се провеждат в 
специализирани кабинети и в реални условия. Текущ контрол се провежда на лекции и на упражнения. 
Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен изпит. 

 
S04082  Хигиена и екология 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1,5л+0су+0лу+0,5 пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. д-р  Николина Вълканова, дм, кат. Здравни  грижи,  тел.: 0887615552, E-mail: valkanova.doc@abv.bg 
Доц. д-р Маргаритка Филипова, кат. Топлотехника, хидравлика и екология, тел. 0887308311,  
E-mail: mfilipova@uni-ruse.bg 
Инж. Стилиана Маринова, кат. Здравни грижи, тел: 0882 252472, E-mail: smarinova@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Основна цел на обучението по Хигиена и екология е усвояване на теоретични и практически познания 
върху хигиенните изисквания, свързани с бита, труда и храненето на човека, респективно подрастващия, 
както и влиянието на факторите на околната среда върху човешкото здраве  и  работоспособност. 
Съдържание на учебната дисциплина 
Съдържанието на учебната програма включва следните модули: Предмет и задачи; фактори на 
околната среда. Хигиена и екология на атмосферния въздух, населените места,  жилището и лечебните 
заведения. Климат, климатолечение. Управление на болничните отпадъци. Хигиена на храненето. 
Заболеваемост и връзка с факторите на околната среда. Фактори на работната среда. 
Технология на обучението: 
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически  упражнения. Лекциите се 
провеждат в аудитория, снабдена със средства за визуализация . Практическите упражнения се 
провеждат непосредствено след съответната лекционна тема и се провеждат в специализирани 
лаборатории в РУ и на МБАЛ- Русе. За проверка и оценка на учебното съдържание от лекции се 
провежда тест. От теста и от участието на студентите в практическит е занятия се формира оценка от  
текущия контрол. Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит. 
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S04084 Медицинско осигуряване при бедствени ситуации 
 

ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 1,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Проф. д-р Даниел Братанов, кат. Обществено здраве и социални дейности, тел.: 082888717,  
E-mail: dmbratanov@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Дисциплината изучава въпроси, свързани със спецификата на проблемите на масовата медицина в 
случаи на природни и техногенни бедствия, аварии и катастрофи в клинично, терапевтично и 
организационно отношение. Целта на обучението е да изгради знания и умения за професионално 
отношение на студентите към задълженията им в случаи на настъпване на някое от гореописаните 
събития. Обучението подготвя здравни специалисти за изпълнение на задачи, свързани с 
мероприятията по медицинско осигуряване на пострадалото население в резултат на биологичните 
ефекти при радиационни и крупни химически аварии, терористични актове и военновременна 
обстановка. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Обща характеристика на бедствените ситуации. Характеристика на земетресенията. Полезни съвети 
за предпазване от земетресенията. Медицинско осигуряване при крупни земетресения. Радиационни 
аварии. Катастрофални наводнения и големи водни инциденти. Транспортни катастрофи и 
терористични актове. Особености при организацията на здравеопазването при екстремни ситуации. 
Организация на медицинската помощ на пострадалите. Методи и средства за защита. 
Технология на  обучението: 
Лекциите се провеждат с онагледяване посредством мултимедийни аудио-визуални средства. 
Използват се учебни филми, стимулационни програми и специализирано оборудване от 
номенклатурата на гражданска защита. За практическите упражнения е осигурена материално-
техническа обезпеченост: мултимедийна аудио-визуална система, манекени, казуси, нагледни 
материали – индивидуални средства за защита, таблици, карти, сензори за радиация, газ анализатори, 
тестове и др. Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит. 

 
S04085 Сестрински грижи при очни и ушно-носно-гърлени заболявания 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Кристина Захариева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: 0885193003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина е да се разкрият общите и специални сестрински грижи за пациенти със 
заболявания на очите, ушите, носа и гърлото, както и тяхната специфика в обучението на медицинската 
сестра.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Основни методи на изследване в офталмологията. Специални сестрински грижи при пациенти с 
възпалителни заболявания на окото и очен травматизъм. Поведение при спешен случай. 
Предоперативна подготовка и следоперативни грижи за пациенти с очни операции. Основни методи на 
изследване  в ото-рино-ларингологията. Специални  сестрински грижи при пациенти със заболявания 
на фаренкса, ларинкса и трахеята. Предоперативна подготовка и следоперативни грижи за пациенти в 
оториноларингологията. 
Технология на обучението: 
Основните форми за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. Средствата за 
обучение са мултимедия, интерактивна дъска, табла, мулажи, макети, фантоми, симулиран пациент, 
симулирана и реална болнична среда. Текущият контрол се провежда под формата на беседа, 
дидактически тестове, решаване на казуси и ситуационни задачи. Текущ контрол се осъществява на 
всяко практическо занятие. Окончателната оценка се формира след положен изпит – теоретична и 
практическа част. 
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S04083 Промоция на здравето 

 
ECTS кредити: 1  Седмичен хорариум: 0,5л+0су+0лу+0,5 пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. д-р Никола Събев, дмн, кат. Здравни грижи, тел.: 082 823278, E-mail: nsabev@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите със стратегията, която в най-голяма степен 
свързва здравето на хората с тяхната жизнена среда и разкрива голям потенциал за подобряване на 
здравето на отделната личност и на обществото. Дисциплината с основание е включена в учебния план 
на специалност Медицинска сестра от професионално направление Здравни грижи, тъй като 
медицинските сестри като професия  имат голям потенциал за работа по укрепване на здравето.   
Съдържание на учебната дисциплина 
В съдържанието се включват следните направления: Обществено-здравен контекст на възникване на 
концепцията за промоция на здраве. Основни  принципи на Отавската харта. Промоция на здраве и 
социална политика, укрепваща здравето. Промоция на здраве и създаване на жизнена среда,  
укрепваща здравето. Активизиране на обществено участие в здравни дейности. Развитие на лични 
умения, знания и възможноси за укрепване на здравето. Здравна мотивация. Здравословен начин на 
живот. Здравно възпитание – същност, цели, принципи.  
Технология на обучението: 
Учебният процес се осъществява чрез лекции. При провеждане на лекциите се ползват различни 
средства за онагледяване. Лекциите се допълват от семинарни занятия, за които студентите се 
подготвят по предварително раздадени тезиси. Чрез семинарните занятия студентите се запознават с 
глобални и локални действия – кампании и проекти. Обучението завършва с писмена проверка, чийто 
резултат формира 50 % от крайната оценка. Останалитe 50 % се формират от текущия контрол и 
курсовата задача. 
 

 
S04086 Сестрински грижи при болни с онкологични заболявания 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1,5л+0су+0лу+0,5пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Кристина Захариева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: 0885193003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина е усвояване на система от професионални знания, умения и 
компетенции, свързани с прилагането на сестринските грижи и тяхната специфика при онкологично 
болни.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната програма включва теми от следните направления: Същност и специфика на сестринските 
грижи за онкологично болен. Амбулаторно проследяване. Роля на  медицинската  сестра  при 
провеждане на химиотерапия и лъчетерапия. Роля на медицинската сестра при хормонална и 
имунотерапия. Профилактика на онкологичните заболявания. Облекчаване на болката и палиативни 
сестрински грижи.  
Технология на обучението: 
Основната форма за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. В методиката на 
провеждане се поставят и се решават типови и ситуационни задачи и казуси. За заверка на 
дисциплината се изисква 100% посещение лекции и на практически упражнения. Окончателната оценка 
се формира след положен изпит – теоретична и практическа част. 
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S04087 Палиативни сестрински грижи 
 

ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи , тел.: 0889 789100, E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Грета Колева, дузг, кат. Здравни грижи, тел. 0882 517173, E-mail: gkoleva@uni-ruse.bg 
Анотация:  
Целта на учебната дисциплина е запознаване и придобиване на основни знания и практически умения 
от студентите в областта на палиативните сестрински грижи. Задачите на курса са да се очертаят 
специфичните особености на палиативните грижи като част от цялостния терапевтичен процес и 
медицинската етика.  
Съдържание на учебната дисциплина:  
Същност, основни принципи, задачи и аспекти на палиативните грижи. Философия на живота и смъртта. 
Етични и психо-социални проблеми на палиативните грижи. Екип за оказване на палиативни грижи. 
Видове организационни форми за палиативни грижи. Палиативни грижи за болен в хоспис. Палиативни 
грижи при болни със соматични заболявания. Основни симптоми и синдроми при палиативно болни –  
оценка, лечение и сестрински грижи. Проблеми с храненето в палиативната медицина. Борба с болката 
в края на живота. Странични ефекти от онкологичното лечение. Психологични проблеми на 
медицинската сестра, работеща с терминално болни. Детето като пациент, нуждаещ се от палиативни 
грижи. 
Технология на обучението:  
Основната форма за провеждане на занятията са лекции и практически упражнения. В методиката на 
провеждане се поставят и решават типови, ситуационни задачи и казуси, оценка на симптоми и клинично 
сестринско наблюдение, обсъждане на клиничен случай. Текущ контрол се осъществява на всяко 
практическо занятие. За заверка на дисциплината се изисква 100% посещение на лекции и практически 
упражнения. Окончателната оценка се формира след положен изпит – теоретична и практическа част. 
 
 

S04079 Сестрински грижи за психично болни 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: 0889 789100,  E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Доц. Даниела Константинова, дузг, кат. Здравни грижи, тел: 0888520021,   
E-mail: ddraganova@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина е да се разкрият общите и специални сестрински грижи и тяхната  
специфика,  полагани  за психично болни пациенти.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Методи  на  изследване  в  психиатрията.  Поведение  на медицинската сестра. Специални сестрински 
грижи при пациенти с органични и симптоматични психични разстройства. Сестрински грижи при 
пациенти с шизофрения, афективни разстройства и невротични разстройства, свързани със стреса. 
Специални сестрински грижи при пациенти с разстройства, свързани със злоупотреба с психоактивни 
вещества, алкохол и наркотични вещества. Поведение на медицинската сестра при спешни състояния в 
психиатрията. Специални сестрински грижи при пациенти с опит за самоубийство. Специални  
сестрински грижи при психични разстройства  в детска възраст.  
Технология на обучението: 
Основната форма за провеждане на занятията са лекции и практически занятия. Текущият контрол се  
провежда под формата на беседа, дидактически тестове, решаване на казуси и ситуационни задачи, 
самостоятелна работа в малки групи. Окончателната оценка се формира след положен изпит – 
теоретична и практическа част.  
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S04093 Сестрински грижи за родилка и новородено 
 

ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+1пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен  

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Проф. Иваничка Сербезова, дп, кат. Здравни грижи, тел.+359 888731063, E-mail: iserbezova@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на дисциплината е да се разкрият общите и специални сестрински грижи за родилката и 
новороденото дете, както и тяхната специфика в обучението на медицинската сестра. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Първи грижи за новороденото дете в родилна зала. Apgar score. Първи грижи за новороденото дете в ОНД. 
Хранене на новороденото в адаптационния период.  Кърмене на новороденото дете.  Новородено дете с 
повишен риск. Родови травми. Грижи за новороденото дете с изразени физиологични състояния. 
Адаптационен синдром. Специални сестрински грижи при новородено с физиологична жълтеница. Специални 
сестрински грижи при новородено с хемолитична болест. Охрана на майчинството и детството. Профилактика 
на генетичните заболявания. Задължения и отговорности на медицинската сестра при провеждане на детска  
консултация. 

Технология на обучението: 
Основната форма за провеждане  на занятията са лекции и практически занятия. Подборът на общата задача 
за практическото упражнение е свързана с дидактическата цел на упражнението,  а подборът на 
индивидуалните задачи e свързан с конкретиката на отделните клинични случаи и принципа за  индивидуален 
и диференциран подход при всеки обучаван. Средствата за обучение са мултимедия, интерактивна дъска, 
табла, мулажи, макети, фантоми, симулиран пациент, симулирана и реална болнична среда, компютри. За 
заверка на дисциплината се изисква 100% посещение на лекции и на практически  упражнения. 

Окончателната оценка се формира от проведен теоретичен и практически изпит. 
S04088 Клинична практика VІ 

 
ECTS кредити: 10  Седмичен хорариум: 0л+0 су+0лу+16пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 889 789100,  E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Доц. Даниела Константинова, дузг, кат. Здравни грижи, тел.:+359 888520021, E-mail: ddraganova@uni-ruse.bg 
Доц. Кристина Захариева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 885193 003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Грета Колева, дузг, кат. Здравни грижи, тел.: tel. +359 82 888 421, E-mail: gkoleva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Иринка Христова, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: ihristova@uni-ruse.bg 
Ас. Теодора Тодорова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: tetodorova@uni-ruse.bg 
Ас. Татяна Атанасова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: E-mail: tdraganova@uni-ruse.bg 

Анотация:  
Целта на дисциплината е задълбочаване и усъвършенстване на усвоените теоретични знания, 
формиране на практически умения и компетентности и формиране на умения  за  общуване с  
пациентите и членовете на екипа. Задачите на дисциплината са да се очертае научния статут на 
сестринските грижи и разкрие същността им за хоспитализирани пациенти със соматични заболявания, 
подготовка за изследвания на болни с оториноларингологични заболявания, както и активното им 
сестринско наблюдение и лечение. Да се придобият практически умения и професионални компетенции 
за полагане на интензивни сестрински грижи и формират умения и компетентности за полагане на 
специфични грижи при болни с офталмологични заболявания; да се овладеят специфични дейности и 
грижи при спешни състояния. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Клиничната практика следва лекциите, предклиничните и клиничните практически упражнения. 
Провежда се в реална среда. Клинична практика VІ се осъществява в терапевтично, ОИЛТС, очно 
отделение, оториноларингологично отделение и спешно отделение на УМБАЛ – Русе, в КОЦ – Русе и 
ДКЦ І.   
Технология на обучението:  
Клиничната практика се организира, провежда и ръководи от преподавател. Методиката за провеждане 
е свързана с организацията на самостоятелната работа на студентите в реална среда. Текущ контрол 
се провежда на всяко занятие. Окончателната оценка се формира от проведен теоретичен и практически 
изпит.
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                                                  S00123 Основи на психиатричното сестринство 
 

ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 3л+0су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Доц. д-р Николина Ангелова, дм, кат. Здравни грижи, GSM: 0888 747 347, E-mail: nangelova@uni-ruse.bg 
Анотация: 
По време на обучението студентите обогатяват и усъвършенстват знанията, уменията и 
компетентностите, придобити при изучаването на дисциплините Нервни болести, психиатрия, Сестрински 
грижи в психиатрията, Етика и деонтология, Социално и здравно законодателство. С тази дисциплина се 
продължава усвояването на личност-центрирания подход (проява на уважение към света на пациента) и 
на биопсихосоциалния модел на болестта, които са основата на съвременната медицина. По този начин 
се постигат интегративни познания и личностово центриран модел на професионално поведение при 
обслужване на психиатрични пациенти. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Програмата включва учебно съдържание, свързано с организацията на психиатричната помощ в 
РБългария, приемане на рискови пациенти в психиатричната практика, наблюдение и контрол 
(супервизия) на пациентите в психиатричната практика, оценка на поведение, мултидисциплинарен  
клиничен екип и ролята на психиатричната сестра в него и др. 
Технология на обучението: 
Методи на обучение: съвременни интерактивни методи – презентация, дискусия, беседи и решаване  на  
казуси  и  ситуационни задачи. Решаването на казуси  и  ситуационни  задачи  развива  у студентите  
навици за самостоятелна работа, стимулира професионалното им израстване и творческата им  
активност. Окончателната оценка се формира след положен изпит. 
 

S03402 Спешна медицина в сестринските грижи 
 

ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 3л+0су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство:  
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и Здравни грижи 
Лектори: 
Доц. д-р Теодора Недева, дм,  кат. Здравни  грижи,  тел: 0887 468 695, E-mail: tsherbanova@uni-ruse.bg  
Доц. Кристина Захариева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: 0885193003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Целта на обучението по спешна медицина в сестринските грижи е да се изгради стройна система в 
обучаващите се за бързо и адекватно разпознаване и начално поведение при среща с болен в критично 
състояние, както и за оценка и проследяване на основните жизнени функции. Спешната медицина 
включва знания и умения, необходими за профилактика, диагноза и лечение на острите, спешно 
настъпващи соматични и поведенчески заболявания и травми, които засягат пациенти от всички 
възрастови групи. Тя включва осигуряването и организирането на системите на доболнична и начална 
болнична помощ. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Тематичните единици включват основни раздели от спешните състояния, като степенни нарушения в 
съзнанието, остра дихателна недостатъчност, шок, клинична смърт, особени животозастрашаващи 
състояния, съчетана травма, начална помощ и транспорт на пациенти в критично състояние. Учебното 
съдържание е разпределено в 45 учебни часа. 
Технология на  обучението:  
Основна форма за провеждане на занятията е лекционен курс. Използват се иновативни методи с 
интерактивна насоченост: презентация, беседа, дискусия, демонстрация, самостоятелна  работа  в малки  
групи.Средствата за обучение са: мултимедия,  интерактивна дъска, табла, компютри, манекени. За 
заверка се изисква 100% присъствие на лекции по дисциплината, успешно справяне с контролните 
процедури и активно участие в събеседването по време на занятията. Окончателната оценка  е  по  
шестобалната система.  
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SB13600 Специални сестрински грижи в анестезиологията 

 
ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 3л+0су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори:   
Доц. д-р Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел. 0889 789100, E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg  
Гл. ас. Грета Колева, дузг, кат. Здравни грижи, тел. 0882 517 173, E-mail: gkoleva@uni-ruse.bg 
Анотация: 
Обучението има за цел да осигури специфични, профилиращи знания и компетенции в по-тясна 
професионална област на реализация, каквато е работата на медицинската сестра в анестезиологично 
отделение. Задачите на курса са свързани с отдиференциране на задълженията, отговорностите и 
дейността на анестезиологичната медицинска сестра; запознаване с основната апаратура, пособия и 
технически средства; разграничаване на видовете анестезия и подготовката за извършването им; 
изграждане на умения за активно наблюдение и контрол на жизнено важните показатели по време на 
анестезия; запознаване с основните групи медикаменти и тяхната подготовка за дозиране. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Роля на медицинската сестра в преданестезиологичната консултация. Премедикация. Инхалационна 
анестезия. Мониториране. Опиеви аналгетици и мускулни релаксанти. Локо-ригионална анестезия. 
RIVA. Видове анестетици. Венозна анестезия. Венозни анестетици. 
Технология на обучението: 
Обучението по дисциплината  се провежда под формата на лекции с прилагане на съвременни методи: 
презентация, беседа, дискусия, демонстрация. Текущият контрол се провежда под формата на 
фронтална беседа, дидактически тест, решаване на казуси и ситуационни задачи. Окончателната 
контролна процедура е писмен изпит по предварително изготвен конспект. Оценката се формира въз 
основа на оценката от изпитния билет и текущото оценяване през семестъра. 

 

                                  
SB14372 Сестрински дейности и грижи в инвазивната кардиология 

 
ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 3л+0су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Методично ръководство:  
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Катедра Здравни грижи    
Лектори 
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: 0889789100, E-mail:dpgeorgieva@uni-ruse.bg,  
Гл. ас. Иринка Христова, дп, кат. Здравни грижи, тел. 082 888 421, E-mail:ihristova@uni-ruse.bg 
Анотация 
Целта на курса е да се разкрие спецификата на сестринските дейности и грижи при извършване на 
диагностични и терапевтични процедури в катетеризационна лаборатория за инвазивна сърдечно-съдова 
диагностика. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Работа с рентгенови лъчи. Анатомични особености на сърдечно-съдовата система. Видове достъп за 
сърдечна катетеризация. Водачи и катетри за сърдечна катетеризация. Балони и стентове за коронарна 
ангиопластика. Подготовка и наблюдение на пациента за, по време и след сърдечна катетеризация. 
Сестринска подготовка за диагностична процедура и перкутанна коронарна интервенция. 
Технология на обучението: 
Обучението по дисциплината се провежда под формата на лекции. По време на лекциите се използват 
компютърни презентации и мултимедия за онагледяване на обучението. Прилагат се съвременни 
интерактивни методи на обучение: презентация, дискусия, беседа и решаване на казуси. Окончателната 
оценка по дисциплината е от провеждане на семестриален изпит по предварително изготвен конспект, 
включващ целия изучен материал. 
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SB14367 Детска оториноларингология 
 
ECTS кредити: 3 Седмичен хорариум: 3л+0су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен и устен  

Методично ръководство:  
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено Здраве и здравни грижи 
Лектори:  
Проф. д-р Диляна Вичева, дм, кат. Здравни грижи, тел: 0888 223675,  
E-mail: dilyana@bulgarianrhinologicsociety.org 
Анотация: 
Чрез изучаване на дисциплината детска оториноларингология, студентите получават основни теоретични 
познания за заболяванията на ухото, носа и околоносните кухини, фаринкс и ларинкс. Основните цели на 
обучението са студентите да придобият знания за етиологията и клиниката на най-често срещаните ушни, 
носни и гърлени заболявания и травми; както и професионални компетенции за оказване на спешна 
помощ в оториноларингологията. 
Съдържание на учебната дисциплина 
В учебната програма са включени теми, свързани с анатомията и физиологията на слуховия анализатор; 
възпалителни, невъзпалителни и травматични заболяванията на ухото, носа и гърлото; теми за 
онкологични заболявания, увреждания вследствие шум, вибрации и електротравми, чужди тела, 
кръвотечения от носа, хеморагии след тонзилектомии, необходимост от профилактика на заболяванията 
в оториноларингологията.  
Технология на обучението: 
Форми на обучение – лекции. Преподаването по дисциплината се извършва със следните методи: 
лекционно изложение, беседа, дискусия, демонстрация, наблюдение, видео-демонстрации, видео-
конферентна връзка с международен УНГ център. Средства за обучение – табла, макети, мултимедия, 
тренажор. Оценяването на студентите се извършва чрез текущ контрол – устно и писмено изпитване, 
дидактически тестове и завършва с изпит. 

 
SB10043 Преддипломен стаж 

 
ECTS кредити: 30  Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+30пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 889 789100,  E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Доц. Даниела Константинова, дузг, кат. Здравни грижи, тел.:+359 888520021, E-mail: ddraganova@uni-ruse.bg 
Доц. Кристина Захариева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 885193 003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Грета Колева, дузг, кат. Здравни грижи, тел.: tel. +359 82 888 421, E-mail: gkoleva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Иринка Христова, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: ihristova@uni-ruse.bg 
Ас. Теодора Тодорова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: tetodorova@uni-ruse.bg 
Ас. Татяна Атанасова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: E-mail: tdraganova@uni-ruse.bg 

Анотация: 
Преддипломният стаж се провежда в седми семестър от обучението с продължителност 20  работни седмици 
по 40 астрономически/ 53 академични часа, общо 1064 ч. Преддипломният стаж има за цел да осигури висока 
професионална подготовка в областта на изучаваната специалност, да затвърди придобитите по време на 
следването практически знания и умения, да допринесе за изграждането на трудова и теоретична подготовка 
за самостоятелно решаване на организационни, профилактични, диагностични, лечебни и други 
професионални задачи, които са от съществено значение за упражняване на професията медицинска сестра. 

С ъдържание  на  учебната  дисциплина: 
Сестрински грижи при болни със соматични, хирургични заболявания, грижи при болни в интензивни 
отделения и в спешно отделение. Запознаване с документацията и спецификата в организацията на 
работа в съответните отделения.  
Технология на обучението: 
Организирането на преддипломния стаж на студентите се провежда съобразно Единните държавни 
изисквания, правилника на РУ „ Ангел Кънчев”, Кодекса на труда, Наредба за вътрешния ред на УМБАЛ  
и другите лечебно-профелактични звена, акредитирани за провеждане на обучение и сключили договори 
с РУ. Стажантът работи с дублиращ график на медицинската сестра-наставник в съответното клинично 
звено. Ръководството на стажантите се осъществява от академичен наставник, който участва в 
изготвянето на индивидуалните графици по звена, контрола по изпълнението им и в колоквиумите. 
Задълженията на стажантите, клиничния и акедемичния  наставник са регламентирани в Правилник за 
провеждане на преддипломен стаж, с които всички страни се запознават предварително. Окончателната 
контролна процедура е изпит  в две части – теоретичен и практически.  

mailto:dilyana@bulgarianrhinologicsociety.org
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SB10044 Преддипломен стаж 
 

ECTS кредити: 20  Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+30пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Лектори: 
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 889 789100,  E-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Доц. Даниела Константинова, дузг, кат. Здравни грижи, тел.:+359 888520021, E-mail: ddraganova@uni-ruse.bg 
Доц. Кристина Захариева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 885193 003, E-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Грета Колева, дузг, кат. Здравни грижи, тел.: tel. +359 82 888 421, E-mail: gkoleva@uni-ruse.bg 
Гл. ас. Иринка Христова, дп, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: ihristova@uni-ruse.bg 
Ас. Теодора Тодорова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: tetodorova@uni-ruse.bg 
Ас. Татяна Атанасова, кат. Здравни грижи, тел.: +359 82 888 421, E-mail: E-mail: tdraganova@uni-ruse.bg 

Анотация: 
Преддипломният стаж се провежда в осми семестър от обучението с продължителност 20 работни  
седмици по 40 астрономически/ 53 академични часа, общо 1064 ч. Преддипломният стаж има за цел да 
осигури висока професионална подготовка в областта на изучаваната специалност, да затвърди 
придобитите по време на следването практически знания и умения, да допринесе за изграждането на 
трудова и теоретична подготовка за самостоятелно решаване на организационни, профилактични, 
диагностични, лечебни и други професионални задачи, които са от съществено значение за упражняване 
на професията медицинска сестра. 
Съдържание  на  учебната  дисциплина: 
Сестрински грижи при болни със соматични, хирургични, педиатрични и неврологични заболявания, в 
анестезиология и операционна зала. Запознаване  с документацията и спецификата в организацията на 
работа в съответните отделения.  
Технология на обучението: 
Организирането на преддипломния стаж на студентите се провежда съобразно Единните държавни 
изисквания, правилника на РУ „ Ангел Кънчев”, Кодекса на труда, Наредба за вътрешния ред на УМБАЛ  
и другите лечебно-профелактични звена, акредитирани за провеждане на обучение и сключили договори 
с РУ. Стажантът работи с дублиращ график на медицинската сестра-наставник в съответното клинично 
звено. Ръководството на стажантите се осъществява от академичен наставник, който участва в 
изготвянето на индивидуалните графици по звена, контрола по изпълнението им и в колоквиумите. 
Задълженията на стажантите, клиничния и акедемичния  наставник са регламентирани в Правилник за 
провеждане на преддипломен стаж, с които всички страни се запознават предварително. Окончателната 
контролна процедура е изпит  в две части – теоретичен и практически. 

 
 

 
SB10045  Държавен изпит: Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи 

на общите и специалните сестрински грижи 

 
ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично  ръководство: 
Катедра Здравни грижи 
Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
Консултанти: 
Доц. Деспина Георгиева, дп, кат. Здравни грижи, тел.: 0889789100, E-mail:dpgeorgieva@uni-ruse.bg 
Анотация:  
Държавният изпит се провежда пред Държавна изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на 
РУ „ Ангел Кънчев“, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели.  
Държавният изпит е писмен и се провежда в две части – теоретична и практическа, по предварително 
изготвен конспект. Конспектът се обсъжда и приема на катедрено заседание на катедра Здравни грижи.  
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SB10046 Държавен изпит: Вътрешни болести и Фармакология – сестрински дейности и грижи 

 
ECTS кредити: 3  Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство:  
Катедра Здравни грижи 
Факултет  Обществено здраве и здравни грижи 
Консултанти: 
Доц. д-р Добрин Василев, кат. Здравни грижи, кат. Здравни грижи, тел. 082 888 421,  
E-mail: dobrinv@gmail.com 
Доц. д-р Огнян Шербанов, дм, кат. Здравни  грижи, тел.: 082 502 430, E-mail: osherbanov@uni-ruse.bg 
Доц. д-р Антония Кастелова, дм, катедра Здравни грижи, GSM 0888768714, E-mail: akastelova@gmail.bg 
Анотация:  
Държавният изпит се провежда пред Държавна изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на 
РУ „ Ангел Кънчев“, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели.  
Държавният изпит е писмен и се провежда по предварително изготвен конспект. Конспектът се обсъжда 
и приема на катедрено заседание на катедра Здравни грижи.  

 
SB10047 Държавен изпит: Хирургия и Анестезиология, реанимация и интензивни грижи –  

сестрински дейности и грижи 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство:  
Катедра Здравни грижи 
Факултет  Обществено здраве и здравни грижи 
Консултанти:  
Проф. д-р Владимир Данов, кат. Здравни грижи, тел. +359 885699622, E-mail: dherzchirurgie@gmail.com 

Доц. д-р Теодора Недева, дм,  кат. Здравни  грижи,  тел: 0887 468 695, E-mail: tsherbanova@uni-ruse.bg 

Анотация:  
Държавният изпит се провежда пред Държавна изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на 
РУ „ Ангел Кънчев“, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели.  
Държавният изпит е писмен и се провежда по предварително изготвен конспект. Конспектът се обсъжда 
и приема на катедрено заседание на катедра Здравни грижи.  

 
 

SB10048 Държавен изпит: Социална медицина с Промоция на здравето и  
Социално и здравно законодателство 

 
ECTS кредити: 2  Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство:  
Катедра Здравни грижи 
Факултет  Обществено здраве и здравни грижи 
Консултанти: 
Доц. д-р Никола Събев, дмн, кат. Здравни грижи, тел.: 082 823278, E-mail: nsabev@uni-ruse.bg 
Анотация:  
Държавният изпит се провежда пред Държавна изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на 
РУ „ Ангел Кънчев“, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели.  
Държавният изпит е писмен и се провежда по предварително изготвен конспект. Конспектът се обсъжда 
и приема на катедрено заседание на катедра Здравни грижи.  
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