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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

В България след 2000 година се наблюдават редица изменения в социалното и 

здравно законодателство, водещи до съществена промяна в реализирането на медико-

социалните грижи за децата. В политическия документ „Визия за 

деинституционализация на децата в България“, приет през 2009 г., управляващите 

органи акцентират върху деинституционализацията, тоест децата да бъдат изведени от 

институции с неефективна и не добра репутация. Това е значим момент в политиката и 

традициите на Република България за оказване на грижа за деца и особено на тези с 

увреждания. Деинституционализацията се определя като съвкупност от медико-

социални мерки за извеждането на децата с увреждания от институциите и 

включването им в живота на семейството и общността. Това е един дългоочакван у нас 

процес, при който разработването на ефективен модел в условията на 

деинституционализация, ще изгради цялостен комплекс мероприятия за 

осъществяването на качествена грижа и ще формира според съвременната визия 

професионалната компетентност на екипа необходим за работа с деца с увреждания. 

Затова на държавно ниво е необходимо въвеждането на единна система, която включва 

осигуряване на материална база, финансиране и обучение на професионалистите. 

Подходът за отглеждането, възпитанието и интеграцията на деца с увреждания трябва 

да се насочи към прилагането на индивидуални медицински и социални дейности, 

които да бъдат съобразени със специфичните потребности на всяко дете.  

Важно значение, независимо от увреждането на детето има организирането и 

предоставянето на цялостната грижа. Необходимо е дейностите по лечебния и 

рехабилитационния процес да са планирани, организирани, проведени по стандарт и 

преди всичко да са перманентни и индивидуални. За да се осъществят е необходимо да 

се формират личните, културните и професионални компетенции на членовете на 

мултидисциплинарните екипи. За изграждане на съвременна визия за качествена грижа 

за деца със специални потребности в центровете за деца с увреждания важно място 

заема медицинската сестра. В процеса на деинституционализация здравните грижи, 

които извършват медицинските специалисти се припокриват с допълнителни дейности 

по отношение на онези емоционални и социални дефицити, които не могат да бъдат 

преодоляни по терапевтичен начин. Медицинските сестри, работещи с деца с 

увреждания трябва да имат не само отлична медицинска подготовка, но и 

специализирани социални, педагогически и психихологични знания и компетенции. 

Генералната цел при осъществяването на реорганизация на здравните грижите за деца с 

увреждания е промяната в методите и средствата, необходими за целия процес на 

реализиране на деинституционална грижа. Настоящите практики ограничават 
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медицинските сестри единствено в рамките на ежедневната грижа и установяване на 

различните психосоматични показатели по време на отглеждането на дете със 

специални потребности. 

Една от най-съществените базови компетентности на медицинската сестра по 

отношение на деца със специални потребности е тази, която възниква в процеса на 

планиране и реализиране на грижите. Комуникативните умения на медицинските 

сестри при извършването на грижи по медицински показатели, при анализ на 

индивидуалните потребности или при осигуряване на своевременна грижа за детето с 

увреждания са особено важни и могат да доведат до радикална положителна промяна в 

живота на детето и семейството. 

Значима предпоставка за извършване на здравните грижи за деца с увреждания е 

високата квалификация на медицинските сестри и постоянния процес на обучение за 

въвеждане на иновативни и добри медицински практики. Осъвременяването на 

учебните програми и повишаване на квалификацията на медицинските сестри би могло 

да допринесе до разширяване на теоретични умения и практически компетентности за 

работа с деца с увреждания. Реализирането на тези предпоставки е съставна част от 

стретегията на ЕС за учене през целия живот. Това дефинира актуалността и 

необходимостта от осъществяване на анализ и проучване по темата на дисертационния 

труд: „Съвременна визия за професионалната компетентност на медицинската сестра за 

работа с деца с увреждания“. 

Настоящото изследване е насочено към обосноваване необходимостта от 

специфична подготовка на медицинските сестри и очертава определени пунктове 

посредством, които би се оптимизирало обучението на медицинските сестри с цел да 

бъде извършена качествена промяна в предоставянето на грижите за деца с 

увреждания.  
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

2.1. Цел на изследванетo 

Настоящото проучване има за цел да установи нивото на професионална 

компетентност на медицинските сестри за полагане на комплексни качествени грижи за 

деца с увреждания и техните семейства, както и необходимостта от промени в базовото 

и надграждащо обучение на медицинските сестри за работа с деца с увреждания. 

 

2.1.1. Задачи на изследването 

За постигане на поставената цел е необходимо осъществяването на следните задачи: 

 Да се проучи и анализира достъпната научна литература и законодателство по 

проблема. 

 Да се анализират медицинските, социални, психологически и педагогически 

проблеми на децата с увреждания. 

 Да се проучат мнението и оценките на изследваните групи респонденти за 

професионалната компетентност на медицинските сестри, работещи с деца с 

увреждания. 

 Да се разработи учебна програма за свободно избираема дисциплина на 

студенти от специалност „Медицинска сестра” - „Съвременна визия на 

грижите за деца с увреждания” като се включи приоретизиране на 

комуникацията и култивиране на съпричастност.  

 Да се разработи учебна програма за следдипломно обучение на медицински 

сестри с цел повишаване на професионалните им компетенции за работа с 

деца с увреждания и техните семейства „Повишаване компетентността на 

медицинските специалисти относно предоставянето на здравно-социални 

грижи за деца с увреждания”. 

 

2.1.2. Издигната хипотеза: 

Процесът за формиране на съвременна визия за професионалната компетентност на 

медицинската сестра за работа с деца с увреждания, ще е оптимален, ако се изгради, 

работеща система за повишаване на компетентностите на медицинските сестри при 

предоставяне на качествени сестрински грижи за деца с увреждания. 

 

2.2. Период на проучването - Периодът на изследователската работа обхваща две 

фази : първи етап през 2017 – 2018 г. и втори етап през 2019 – 2020 г. 
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2.3. Материали на изследването 

2.3.1. Обект на изследването 

 Обект на изследването са нагласите, възгледите, мнението и оценката на 

медицинските сестри, студенти, родители на деца с увреждания и експерти относно 

грижите за деца с увреждания.  

В направеното проучване, разглежданите групи респонденти са анализирани по 

следните признаци: 

 Медицински сестри, работещи в институции:  

 Мотивираност и удовлетвореност при работа с деца с увреждания;  

 Оценка на умения и компетентности в условията на грижа за деца с 

увреждания;  

 Нагласи за участие в СДО с цел повишаване качеството и нивото на 

полаганите грижи към деца с увреждания.  

 Медицински сестри, работещи с деца с увреждания за подготовката 

на студентите:  

 Стресът и мотивацията на студентите при обгрижване на деца с 

увреждания;  

 Мнение на професионалистите по здравни грижи за продължителността 

на учебната практика и преддипломния стаж в бази за деца с увреждания; 

Мнение за факторите и оценка на успеваемоста, влияещи върху работата 

на студентите при деца с увреждания. 

 Медицински сестри, работещи в „Детско и училищно 

здравеопазване”:  

 Мнение на ПЗГ за включване и обучение на деца с увреждания в масови 

училища;  

 Мнение и оценка на факторите, влияещи върху качеството на работа с 

деца с увреждания;  

 Нагласи на медицинските сестри за провеждане на СДО и определяне на 

тематични единици с цел повишаване професионалните компетентности 

за дейности, свързани с деца с увреждания.  

 Студенти:  

 Мотиви за избор за работа с деца с увреждания;  

 Мнение за продължителността на учебната практика и преддипломния 

стаж в институции за работа с деца и възрастни с увреждания;  
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 Мнение на студентите относно факторите, влияещи върху 

професионалното им формиране при работа с деца с увреждания;  

 Нагласи на студентите относно въвеждане на избираема дисциплина за 

надграждане на знания и умения за грижи при деца с увреждания. 

 Родители:  

 Мнение на родителите за качествата на личността на медицинските 

сестри, полагащи грижи за деца с увреждания;  

 Мнение на родителите относно грижите за деца с увреждания и 

удовлетвореността им за качеството на полаганите здравни грижи от 

медицинските сестри;  

 Нагласи на родителите за включването им в обучителни програми за 

грижи за деца с увреждания. 

 Проучването е проведено сред университетски преподаватели в 

качеството им на експерти по здравни грижи:  

 Трудов стаж, академична длъжност;  

 Оценка на огранизационни и педагогически условия в учебната практика 

и преддипломен стаж в  институция за деца с увреждания;  

 Мнение и оценка на експертите за фактори, влияещи върху 

професионалните компетентности на медицинските сестри;  

 Проучване мнението на експертите за провеждане на СДО за повишаване 

на професионалната компетентност на медицинските сестри. 

 

2.3.2. Предмет на проучването – са факторите, формиращи професионалната 

компетност на медицинската сестра за работа с деца с увреждане в процеса на 

деиституционализация. 

 

2.3.3. Обхват на изследването 

Логически единици на изследването са 569 анкетирани, разпределени по групи: 

1. Експерти - 41 преподаватели от направление „Здравни грижи“, специалност 

„Медицинска сестра“ (Тракийски университет - МФ, Стара Загора и филиал - Хасково, 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ФОЗЗГ - Бургас, МУ Пловдив - ФОЗ, МУ 

София - ФОЗ). 

2. Студенти, обучаващи се в специалност „Медицинска сестра“- 219 респонденти 

(Тракийски университет - МФ, Стара Загора и филиал – Хасково, Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров“ ФОЗЗГ- Бургас, МУ - Пловдив, ФОЗ, МУ - София, ФОЗ). 

3. Медицински сестри, работещи в ДМСГД - 109 респонденти. 
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 4. Медицински сестри, работещи в „Детско и училищно здравеопазване“, Община 

Бургас - 100 респонденти 

5. Родители на деца с увреждания, които са потребители на ДМСГД, ЦНСТ, ЦОП - 

100 респонденти 

 

2.3.4. Методи на изследването 

В изследването са приложени следните методи: 

 . Документален метод - проучени са документи за историческото развитие на 

грижата за деца с увреждания; самостоятелно, задълбочено и критично са проучени 

достъпни национални и европейски документи в областта на здравната грижа за деца с 

увреждания в прехода на деинституционализация. На базата на медицински, 

психологически, педагогически, социологически и правни източници е направен 

теоретичен анализ на актуалните проблеми на децата с увреждания; проучени са 

възможностите на съществуващите школи, модели и концепции в областта на 

здравните грижи, приложими в грижите за тези деца; анализиран е процеса на обучение 

на медицинските сестри към момента за работа с деца с увреждания.  

 

 Социологически метод - използван е за събиране на първична информация, чрез 

провеждане на анонимно анкетно проучване. 

Разгледани са резултативни признаци по отношение на: мотивация за професия, 

удовлетвореност от извършената дейност, личностни качества, оценка на 

комуникативни умения, удовлетвореност от качеството на здравните грижи към деца с 

увреждания.  

Анкетен метод: 

 Анкетна карта № 1 - има за цел да проучи удовлетвореността на медицинската 

сестра от работата в институция за деца с увреждания. Към респондентите са зададени 

18 въпроса, разпределени в следните групи: Определяне на атмосферата на 

взаимоотношенията в работния процес; Фактори, определящи удовлетвореността от 

работата с деца със специални потребности; Конкретизиране на компетенции за работа 

с деца в условия на институция за медико-социални грижи. 

 Анкетна карта № 2 - има за цел да установи и анализира мнението на 

студентите за определяне на основни фактори, влияещи върху качествената подготовка 

за работа с деца с увреждания; усвоените умения на студентите след изучаване на 

дисциплината „Сестрински грижи за деца и възрастни с увреждания“; качествата на 

медицинската сестра, необходими за работа с деца с увреждания, продължителността 

на учебната практика и преддипломен стаж в институция за деца с увреждания. 

Анкетната карта включва 13 въпроса, от които има и такива с отворен отговор.  
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 Анкетна карта № 3 - съдържа 11 въпроса и е насочена към проучване на 

мнението на медицински сестри, работещи с деца с увреждания. Въпросите са: закрити 

с няколко варианта за отговор и открити, при които се допуска свободно формулиране 

на мнението им. Въпросите са систематизирани по следния начин: Мотивацията на 

студентите за работа с деца с увреждания; Фактори, влияещи за положително 

професионално формиране на студентите в условия на Център за комплексно 

обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания; Уменията, които са 

препоръчителни при извършването на здравна грижа. 

 Анкетна карта № 4 - състои се от 10 въпроса. Има за цел да установи мнението 

на родители на деца със специални потребности. Анкетата е насочена за проучване 

мнението на родителите за комуникативните умения на медицинските сестри в 

качеството си на обучители за грижи в домашна среда. 

 Анкетна карта № 5 - съдържа 9 въпроса. Цели да се проучи мнението на 

медицинските сестри, работещи в „Детско и училищно здравеопазване” относно 

фактори, влияещи върху работата им с деца със СОП. Въпросите определят нагласите и 

мнението на изследваната група спрямо подобряване комуникацията между тях и 

децата в детските градини и училища посредством провеждане на СДО. 

Експертна оценка 

 Фиш № 1 за експерти има за цел да установи мнението на преподавателите 

провеждащи теоретичното и практическо обучение на студентите от специалност 

мудицинска сестра. Въпросите са 22 и са разпределени в следните групи: Въпроси за 

компетенциите на медицинските сестри, работещи с деца с увреждания; Въпроси за 

проучване на възможностите за оптимизиране на учебната дисциплина „Сестрински 

грижи за деца и възрастни с увреждания“; Мнението на експертите за факторите, 

влияещи положително върху професионалното формиране на студентите по време на 

учебна практика и преддипломния стаж в институция за деца с увреждане. 

 Математико - статистически методи - непараметричен анализ, 

графичен и табличен метод, компютърната програма Microsoft Excell, ver. 7.0. 

Приложени са следните статистически методи: При сравнителния анализ се използва t-

тест на Стюдънт за две независими извадки (независими популации). Проверява се 

нулева хипотеза за равенство на двете популационни средни. За сравняване се използва 

и дисперсионен анализ с един фактор и се проверява нулева хипотеза за равенство на 

всичките популационни средни.  

Използва се хи-квадрат теста за независимост и се проверява нулева хипотеза за 

независимост на участващите променливи.  
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Статистическата достоверност на ефектите се установява чрез пресмятане на 

достигнатото ниво на значимост p-level.  

Малките стойности на p-level показват висока достоверност за наблюдаваните 

различия. Обикновено се приема бариерна стойност от 0.05 (5%). При p-level < 0.001, 

ефектът се разглежда като силно достоверен. При p-level около 5%, ефектът се 

разглежда като гранично (маргинално) достоверен.  

Основната интерпретация на p-level е като оценена от експеримента вероятност за 

грешка от първи род – грешката, която настъпва при отхвърляне на нулевата хипотеза, 

но всъщност обективно това не е така. 
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III. СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ, РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

3.1. Възгледи на медицински сестри работещи в институция за деца с увреждания  

Формирането на личността и ценностната система се изграждат в семейството и 

продължават в училище, университет и обществената среда. Медицинските 

специалисти имат нужда от силна мотивация и личностни качества като емпатия, 

милосърдие, търпениe и др. за да могат целенасочено и активно да планират и 

организират дейности за обгрижване на деца с увреждания в процеса на 

професионалната им дейност. Мотивацията при избор за работа с деца със специални 

потребности трябва да бъде със силно почертано вътрешно убеждение и желание да се 

грижат за тях. С цел повишаване качеството на живот у малките пациенти 

медицинската сестра трябва да извършва специфични здравни грижи, за които много 

често се изискват огромно търпение, старание, отдаденост.  

Работата с деца с увреждания изисква не само професионална компетентност от 

медицинските сестри, но и редица личностни качества.  

В анкетната карта има въпрос, в които са посочени 14 личностини качества. При 

направения анализ се установи, че на първите места са отбелязани качества като висока 

мотивираност с 93% и отговорност с 90%. Тези качества според анкетираните са от 

особена важност за работата на медицинската сестра, работеща с деца с увреждания. 

Работа, в която е налице емоционална натовареност, изисква непрекъснато повишено 

внимание и професионализъм. Спецификата на работата с деца с увреждания 

стимулира медицинската сестра да се чувства нужна, достойна, отговорна и полезна в 

работата си с децата и това е стимул, за да покаже професионалните си възможностите. 

Голяма част (70%) от респондентите посочват „Професионализъм” като значимо 

качество, тъй като то обединява в себе си знания и умения, компетентности, изискващи 

непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване на медицинския 

специалист.  

Специфичната роля и професионалните отговорности на здравните специалисти, 

работещи с деца с увреждания изисква от тях притежаването на комплекс от 

определени качества. Като значими качества при работа с деца с увреждания 

респондентите посочват 70% „Хуманност” и 48% „Етичност”. Етичността и 

хуманността са професионални качества от първостепенно значение в здравната грижа 

и особено в грижата за деца с увреждания. При решаване медико-социалните проблеми 

на детето с увреждания е важно медицинската сестра да проявява милосърдие, 

благородност, състрадание и великодушие. Посочените качества, очертават визията на 

медицинските сестри, работещи с деца с увреждания. Интересно е, че качества като 
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тактичност и дискретност са посочени от 32%, а емпатия само от 13% от 

респондентите. Причина за отностилено ниските проценти, може да е схващането, че 

тези качества са задължителни за всички медицински сестри независимо от 

местоработата им ( табл. 1.): 

 

Табл. 1. Разпределение на отговорите за качествата на медицинската сестра 

№ Качества Брой / n Процент / % 

А Висока мотивираност 101 93% 

Б Отговорност 98 90% 

В Етичност 52 48% 

Г Професионализъм 76 70% 

Д Инициативност 20 18% 

Е Хуманност 76 70% 

Ж Емпатийност  14 13% 

З Тактичност 34 32% 

Е Дискретност 34 32% 

Й Инициативност 10 2% 

К Лоялност 22 20% 

Л Откритост 11 8% 

М Емоционално – балансирана 11 8% 

Н Енергичност 14 13% 

 

Успешното и ефективно извършване на здравната грижа зависи от теоретичните 

знания и практически умения на медицинските сестри. Поради това решихме да 

проучим мнението на професионалистите по здравни грижи какви компетенции, 

нагласи и умения е необходимо да притежават бъдещите медицински сестри за работа в 

институция за отглеждане на деца с увреждания. 

Според 68% от респондентите медицинската сестра трябва да притежава 

непрекъснат стремеж към усвояване на нови знания за грижи за деца с увреждания. 

Това дава основание да приемем, че за да се подържа високо ниво на професионална 

дейност, трябва да се организира непрекъснато надграждащо обучение на 

медицинските сестри, за да бъдат активни участници в осъществяването на здравни 

грижи чрез съвременни подходи. Повишаването на знанията и уменията на 

медицинските специалисти, работещи с деца с увреждания все още не са обвързани с 

провеждането на обучения за новостите в процеса на деинституционализация, поради 

тази причина се налага на държавно ниво с помощта на съсловната оранизация БАПЗГ 

да се организират обучения за усъвършенстването на компетенции. 

Над половината от респондентите - 55% посочват умението на медицинските 

специалисти за работа в мултидисциплинарен екип като значим фактор, което изисква 

развиване на умения за координация на дейностите с други специалисти. Други 22% от 

медицинските сестри, считат добрата комуникация с детето и родителите като 

решение, което би подобрило грижата за децата в отделните звена в институцията. 
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Около 13% посочват „Умение за работа с медицинска документация” като фактор, 

който създава трудности в реализирането на дейността, а 10% от респондентите 

отбелязват нуждата от „Познаване на здравното законодателство”, което би повишило 

техните компетентности (табл 2.):  

 

Табл. 2. Компетенции на медицинската сестра, работеща в институция за деца с 

увреждания 

№ Компетенции Брой / n Процент / % 

А Работа с медицинска документация 14 13% 

Б Познаване на здравното законодателство 11 10% 

В Умение за работа в мултидисциплинарен екип 60 55% 

Г Приоритетно решаване на здравните и социални 

проблеми в институцията 11 10% 

Д Непрекъснато усвояване на нови знания за грижи 

за деца с увреждания 74 68% 

Е Незатруднена комуникация с детето и родителите му 24 22% 

 

 

Важен показател за оптималната организация на работата в институция за деца с 

увреждания са уменията, които медицинската сестра трябва да притежава. За нас беше 

полезно да проучим мнението на медицинските сестри относно това какви умения 

трябва да притежават при полагането на грижи за деца със специални потребности. 

Съвсем логично 75% от респондентите посочват „Умения за справяне в спешни 

ситуации“, защото това умение е много важно за да бъдат уверени и сигурни в процеса 

на работа с деца с увреждания. Изпълнението на професионалните дейности, обхваща 

огромна палитра знания и умения за качествени здравни грижи, за да се избегне риск от 

допускане на грешки, при работа с детето. Респондентите (68%) посочват „Умение за 

работа в екип“ като важно умение в професионалната им дейност при работа с деца с 

увреждания. Добрата комуникация, според медицинските специалисти е условие за 

съдействие за формиране на професионална колаборация. За 55% от респондентите 

„Умение за оценка на емоционалното състояние надетето” е много важно. На следващо 

място с 52% здравните специалисти, поставят „Практическите умения - манипулации“. 

Анализът на резултатите дава основание за извода, че медицинските сестри на база 

своя опит имат ясна представа за специфичните проблеми, които най-често възникват 

при работа с деца с увреждания. Затова посочените по-горе умения са важни за 

качественото извършване на професионалната им дейност. Става ясно, че според 33% 

от медицинските сестри „Комуникативните умения“ са умения, които са значими за 

работата на медицинската сестра с деца. Това доказва и нашата теза, че овладяването на 

професионални знания и комуникативни умения са важен показател за изграждането на 

професионалната компетентност при работа с деца с увреждания. Едва 8% от 
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респондентите отбелязват като необходимо „Умението за преподаване и обучение”. 

Прави впечатление, че само 2% от медицинските сестри са посочили, че имат „Умения 

за работа по проекти“. Липса на опит при участието в национални и международни 

проекти, свързани с подобряване на грижата за деца с увреждане е основна причина 

медицинските специалисти да не познават опита на колегите си при реализиране на 

здравните грижи за деца в съвременните условия. Анализирайки резултатите можем да 

констатираме много нисък интерес от страна на работещите медицински сестри към 

сътрудничество в процеса на обучение на студенти (фиг. 1.): 

 

 

Фиг. 1. Какви умения трябва да има медицинската сестра, работеща в институция за 

деца с увреждания? 

 

В процеса на обучението на медицинските сестри, а по-късно в работата и в 

продължаващото обучение се изграждат и затвърждават множество професионални 

знания, умения и качества. Така се формира облика на квалифицираната медицинска 

сестра. В настоящето медицинската сестра има водеща роля в грижата за децата в 

институция, но родителят също има важно място при обгрижването и развитието на 

потенциала на своето дете с увреждане. Изключително труден е моментът, в който 

родителите научават за проблем в развитието на своето дете. Те изпадат в състояние на 

неприемане, вина, объркване, безсилие и разочарование. Функционирането на 

семейството е нарушено и страданието е голямо, когато се роди дете с увреждане. За 

родителите е от особено значение да разберат, че има към кого да се обърнат след като 

узнаят за състоянието на детето си. Семействата на деца с увреждания е необходимо да 

са запознати, че за вземането на важни решения могат да разчитат на специалистите и 

институциите за оказване на подкрепа. Според медицинските сестри, работещи в 

ДМСГД е важно да се установи дали родителите на децата с увреждане притежават 

68% 75%

5% 2%

52% 55%

8%
33%

2%

Какви умения е необходимо да притежава медицинската сестра при 

работа с деца с увреждания
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знания и умения за извършване на качествени грижи в домашна среда. Анализът на 

резултатите показа, че 65% от медицинските сестри, считат знанията на родителите за 

полагане на качествена грижа по-скоро като недостатъчни. Според мнението на 

медицинските специалисти много често родителите не са подготвени и информирани 

как да се грижат за детето си, а това е предпоставка за провеждане на обучение за 

полагане на грижи за дете със специални потребности. Само 17% от медицинските 

сестри считат, че родителите по-скоро притежават знание и умения за извършване на 

грижи в домашна среда“ (фиг. 2.):  

 

 
 

Фиг. 2. Притежават ли родителите знания и умения за грижи към децата 

 

За да определим нагласите на медицинските сестри за включване като обучители в 

обучения насочени към повишаване знанията на родителите за грижи за деца с 

увреждания бе зададен следния въпрос „Бихте ли участвали в провеждане на обучения 

на родители с деца с увреждания?“ Анализът на резултатите установи, че 57% от 

медицинските сестри, изразяват желание за обучение на родителите и осигуряване на 

реална подкрепа с цел справяне и решаване на здравните проблеми. С 28% 

медицинските сестри посочват, че не могат да преценят дали биха участвали в 

обучения на родители, а 15% от запитаните категорично отказват да се включат в това 

обучение. Резултатите показват, че за да подпомогнат родителите в грижата за деца с 

увреждания над половината от медицинските сестри заявяват активна позиция за 

реализиране на такова обучение. Те считат, че организацията на обучителни модули за 

подкрепа биха изградили увереност и доверие у родителите. В подкрепа на резултатите 

от проучването, включването на бъдещите медицински сестри в обучителни програми 

насочени към родители на деца с увреждания би могло да допринесе за тяхното 

професионално изграждане и възможност за изява както формиране на качества и 

Да По-скоро да По-скоро не Не

8%

17%

65%

10%

Според вас родителите имат ли достатъчно знания за полагане на 

грижи за деца с увреждания
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компетентности. А това, ще допринесе за добра адаптация към професията в 

конкретния сектор и възможност да се разгърнат комуникативните им умения (фиг. 3.): 

 

 

Фиг. 3. Участие в обучение на родители 

 

Професионалната компетентност на медицинските сестри е комплекс от знания и 

компетентности, мотиви и нагласи, а не се изразява само с извършването на определени 

практически дейности и притежаването на определени личностни качества. 

Съвременната визия за медицинската сестра включва също и непрекъснат процес на 

усвояване на нови знания и умения за да бъде адекватна на актуалните нужди и 

потребности на обществото.  

За целта ние си поставихме задача да установим нагласите на медицинските сестри 

към продължаващо обучение. Проучването установи, че 55% от респондентите считат, 

че следдипломното обучение е категорично необходимо и 20% посочват отговор „По-

скоро да“ (фиг. 4.):  

 

Фиг. 4. Наличие на продължаващо обучение за здравни грижи за деца с увреждания  

 

Да Не Не мога да преценя

57%

15%

28%

Бихте ли участвали в обучение на родители

Да По-скоро да По-скоро не Не

55%

20%
15%

10%
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Проведеното изследване доказва, че медицинските сестри искат да повишават 

нивото си на професионална компетентност и да бъдат приети като професионалисти, 

предоставящи качествени здравни грижи, а не определяни като „детегледачи“ на децата 

с увреждания. 

 

3.2. Отношение и нагласи на студенти за работата с деца с увреждания в 

институция 

От особено значение е да се проучи мнението на студентите за нивото на овладяване 

на конкретни знания и умения за работа с деца с увреждания придобивани по време на 

учебна практика и преддипломен стаж. Учебните часове за учебната практика и 

преддипломния стаж в ДМСГД са определящи при професионалното формиране и 

изграждане на морално-етични ценности и качества на бъдещите медицински за работа 

с деца с увреждания. По време на тези часове бъдещите медицински сестри се срещат с 

реални случаи, при които те имат възможност да реализират усвоените теоретични 

знания. Разпределението на часовете за учебна практика и преддипломен стаж е 

съобразено с ЕДИ. Според ЕДИ часовете предвидени за учебната / клинична практика и 

преддипломен стаж са посочени общо, а не са разпределени по сектори. Това позволява 

да се определят от преподавателските колегии и те да правят избор за хорариум според 

академичната автономия на Висшето училище. За нас беше важно да проучим 

мнението на респондентите за разпределението на часовете за учебната практика и 

преддипломен стаж. При направения клъстърен анализ се обособяват анкетирани, 

които считат, че часовете за учебна практика на студентите в ДМСГД трябва да бъдат 

увеличени [t(217) = 8.462; p-level < 0.001]. Според болшинството от запитаните, 

часовете за преддипломния стаж на студентите в ДМСГД също трябва да бъдат 

увеличени [t(2017) = 12.387; p-level < 0.001]. Участието на студентите в учебната 

практика и преддипломния стаж ги превръща в част от медицинския труд и това 

позволява повишаването на компетентностите им. В този смисъл студентите оценяват, 

че подготовката за работа с деца с увреждания изисква голям обем от знания, умения и 

компетенции, което би се постигнало чрез увеличаване на часовете за клинична 

практика и преддипломен стаж, а това би им помогнало да изберат този сектор, където 

ще могат да се реализират успешно. 

 Следващият въпрос от анкетна карта № 2 „Посещавали ли са Дневни центрове?” 

има за цел да разкрие в каква стапен студентите са информирани за работата в тях за да 

имат относителна представа за престоящата деинституционална грижа (проучването е 

проведено преди деинституционализацията да е реализирана). Посещенията в Дневните 

центрове би формирало нагласите на бъдещите медицински сестри що касае избора им 

за работа при деца с увреждания в новите структури. Учебната практика би спомогнала 
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за адаптиране на студентите за работа с деца с увреждания в прехода от 

институционализация към деинституционализация. Важен акцент в оптимизиране 

знанията на студентите е актуализиране на учебните програми и базите за провеждане 

на обучение, които да са в синхрон със съвременната визия на грижи за деца с 

увреждания в условия на деинституционализация. В момента процесът на 

деинституционализация се реализира и преподавателите по сестрински грижи за деца с 

увреждания трябва да актуализират учебните програми, за да бъдат адекватни спрямо 

грижите за деца с увреждания. 

Можем да отбележим, че важен показател за формиране на компетентностите на 

бъдещите медицински сестри е да се осигури възможност за самостоятелна работа с 

деца с увреждания както в ДМСГД така и в Дневни центрове. 

По време на обучението си 96% от студентите заявяват, че освен практическите 

занятия в ДМСГД са посещавали и Дневни центрове за социални услуги за деца с 

увреждания, а само 4% посочват, че посещенията им не са само обвързани с учебната 

практика и преддипломния стаж, а с доброволчество. Тези резултати дават основание 

да се счита, че студентите посещавали и други бази имат представа за работата в 

различните институции (табл. 3.): 

Табл. 3. Посещавани ли са Дневни центрове в периода на обучение 

№ Посещение в Дневни центрове Брой/n Процент/% 

А Да, свързана е практическото обучение  210 96% 

Б 

Да, но не е свързано само с учебна практика и пред 

дипломен стаж 9 4% 

 

С по-горе посочения въпрос кореспондира и следващия, касаещ естеството на 

дейността на медицинската сестра в институция, според студентите от специалността. 

Става ясно, че с най-висок процент 79% от студентите определят задълженията на 

здравния специалист изцяло като медицински. На следващо място с 58% те посочват 

социалната дейност. Прави положително впечатление, че част от студентите отбелязват 

дейността на медицинските сестри с 51% като педагогическа, а 44% като 

комуникативна. Това доказва, че съвремените образователни програми формират 

нужните професионални компетентности у бъдещите медицинските сестри и са 

предпоставка за в бъдеще те да предоставят качествени грижи за децата с увреждания в 

условия на деинституционализация. Това позволява да се обобщи, че в процеса на 

обучение се формират правилни представи за професионалната дейност на 

медицинската сестра с деца с увреждания (табл. 4.): 
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Табл. 4. Дейност на медицинската сестра в институция 

№ Дейност Брой / n Отн. дял в% 

А Медицинска 172 79% 

Б Социална 127 58% 

В Образователна 59 27% 

Г Комуникативна 97 44% 

Д Работа с документи 42 19% 

Е Педагогическа 112 51% 

Ж Друго 1 0% 

 

Значим брой (69%) от бъдещите медицински сестри посочват подобряване на 

качеството на живот на децата с увреждания като значим мотив за избор на работа. 

Почти равен брой студенти посочват добри теоретични познания по проблема (53%) и 

притежаваните практически умения (54%). За 43% от анкетираните удовлетвореността 

от труда и взаимодействието със другите специалисти са фактори, стимулиращи 

намерение за работата с деца с увреждания. Това положително отношение на бъдещите 

медицински сестри за работа с деца със специални потребности е базирано на високата 

им хуманна детерминираност и подготовка в процеса на обучение и до голяма степен 

се определя от взаимодействието между бъдещите медицински сестри и 

преподавателите в процеса на обучение (фиг.5.): 

 

 

Фиг. 5. Мотиви за работа с деца с увреждания 

При анализиране на следващия въпрос от анкетната карта „Дисциплината 

„Сестрински грижи за деца и възрастни с увреждания (СГДВУ) предоставя ли 

необходимите знания и практически умения за работа с деца с увреждания” се 

установява, че 52% от респондентите са отговорили с „Да”, а 36% с „По-скоро да”, с 

10% студентите са посочили „По-скоро не” и 2% отговарят с „Не”. Анализирайки 

резултатите от оценката на студентите относно подготовката им можем да направим 

Теоретични познания по проблема

Практически умения 

Взаимодействие със специалистите по …

Удовлетвореност от труда

Комуникативни умения

Подобряване качеството на живот на …

Друго

53%

54%

43%

43%

21%

69%

4%
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следния извод, че теоретичните знания и практически умения са фактори, влияещи 

положително върху професионалния облик на бъдещите медицински сестри, но част от 

студентите считат, че имат нужда от допълнителни знания. Това би могло да послужи 

като коректив за необходимост от въвеждането на избираема дисциплина. По този 

начин, ще се надградят компетенции, които биха отстранили дефицитите в знанията на 

бъдещите медицински сестри при работа с деца с увреждания. Това, ще им позволи да 

възприемат обучението си като процес за формиране на съвременна визия на знания и 

компетентности за грижа на деца с увреждания (фиг. 6.): 

 

 

Фиг. 6. Предоставя ли СГДВУ необходимите знания и практически умения 

 

На първо място (69%) студентите маркират „Практическите умения и навици” на 

второ място 61% от тях са посочили „Теоретичните знания”, а на трето място те 

отбелязват с 45%, че „Практическото обучение в ДМСГД провеждано от преподавател” 

е значим фактор относно качествено овладяване на професионалните компетенции на 

бъдещите медицински сестри. Според респондентите практическите умения, навици и 

теоретичните знания в най-висока степен са определящи за овладяване 

професионалните компетентности на бъдещи медицински сестри. Това според 

студентите са водещите фактори, които допринасят за изграждането на качества 

необходими за бърза реакция и адекватна намеса в различни ситуации и казуси с деца с 

увреждания. Трябва да се отбележи, че 44% от анкетираните посочват „Нивото на 

теоретична и практическа подготовка на студентите” като значими за професионалното 

развитие. За 38% от студентите „Личностни качества” са утвърдително условие за 

изпълнението на професионалните дейности, а 35% от респондентите отбелязват като 

положителен фактор „Курса на обучение”. Това се определя от факта, че на различни 

етапи в курса на обучение студентите са съпътствани от различни фактори най-често 

натрупан обем професионални знания, умения и мотивация, които оказват влияние 

върху тяхното професионално формиране. Само 23% от респондентите отбелязват 

Да По-скоро да По-скоро не Не

39%

24%

31%

6%

Дисциплината "Сестрински грижи за деца и възрастнис увреждания" 

осигурява ли ви необходими теоретични знания и практически умения 

за работа с деца с увреждания
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„Практическото обучение в ДМСГД провеждано от наставник” като положително 

условие в подготовка им. Отговорите на респондентите относно практическото 

обучение провеждано от преподаватели или наставници е фактор, който гарантира 

ефективно провеждане на клиничния стаж и ни насочват към извода, че преподавателят 

е предпочитан ментор в практическото обучение (табл. 5.): 

 

Табл. 5. Фактори влияещи положително върху професионалното формиране на 

студентите 

№ Фактори: Брой / n Отн. дял в / % 

А Теоретичните знания 133 61% 

Б Практическите умения и навици 151 69% 

В Практическо обучение в ДМСГД провеждано от 

наставник 51 23% 

Г Практическо обучение в ДМСГД провеждано от 

преподавател 98 45% 

Д Курса на обучение 77 35% 

Е Личностни качества 84 38% 

Ж Нивото на теоретична и практическа подготовка на 

студентите 96 44% 

З Добрата материалната база в ДМСГД 45 21% 

 

Анализът на резултатите от проучването през погледа на студентите от специалност 

„медицинска сестра” посочва, че въвеждането на избираема дисциплина за деца с 

увреждания е фактор, който ще подобри подготовката им, ще изгради професионално 

самочувствие и компетентност. Това, ще мотивира бъдещите медицински сестри за 

работа в специализирани центрове за деца с увреждания и ще повиши професионалната 

им удовлетвореност.  

Студентите изразяват убедеността, че въвеждането на избираема дисциплина за деца 

с определен тип увреждане, ще подобри професионалната им подготовка. 

 

 
 

Фиг. 7. Разпределение на отговорите за избираема дисциплина 

Да По-скоро да По-скоро не Не

44%

35%

14%

7%

Считате ли въвеждането на избираема дисциплиназа деца с определен 

тип увреждания ще подобри подготовката ви
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С 44% от респондентите, категорично заявяват желание за въвеждане на избираема 

дисциплина, а 35 % са отговорили „По-скоро да” и само 14% от тях посочват отговор 

„По-скоро не”.  

Анализите на данните доказват, че за да се адаптират бъдещите медицински сестри в 

условията на деинституционализация е важно условие да се повиши теоретичната 

подготовка и практическите умения чрез актуализиране на учебните програми (фиг. 7.). 

 

3.3. Анализ на мнението и оценката на професионалистите по здравни грижи за 

професионалната компетентност на студентите за работа с деца с увреждания 

При анализа на отговорите на въпроса „Защо според вас студентите срещат 

трудности при изпълнение на поставените им задачи?” е видно, че 64% от 

наставниците посочват „Липса на достатъчно часове за клинична практика в ДМСГД”. 

Друга част от респондентите (61%) считат, че „Липса на мотивация за работа с деца с 

увреждания” е причина да не се справят с поставените задачи, а 44% заявяват, че 

студентите демонстрират нежелание да се натоварват емоционално. На следваща 

позиция с 41% е „Липса на достатъчно теоретична подготовка за работа ДМСГД”. За 

24% от респондентите „Липса на достатъчна професионална подготовка” е аргумент за 

не справяне с работата с деца с увреждания (табл. 6.): 

 

Табл.6. Студентите не се справят с поставените задачи в ДМСГД, поради следните 

фактори 

№ Фактори: Брой / n Относ. дял в %  

А  Липса на мотивация за работа с деца с 

увреждания 66 61% 

Б  Не желаят да се натоварват емоционално 48 44% 

В  Липса на достатъчно клинична практика за 

работа в ДМСГД 70 64% 

Г  Липса на достатъчно теоретична подготовка за 

работа ДМСГД 45 41% 

Д  Липса на материална и техническа 

обезпеченост за работа с деца със специални 

потребности 7 6% 

Е  Липса на достатъчна професионална 

подготовка 26 24% 

 

В проведеното изследване беше интересно да се проучи мнението на наставниците 

относно продължителността за провеждане на клинична практика и преддипломен стаж 

в институция за деца с увреждания. Наставникът е специалистта, който може да 

определи времето за усвояване на определени дейности извършвани от студента. 

Голяма част от наставниците (71%) посочват, че е нужно часовете за учебна практика 

да се увеличат на „Повече от 56 часа”, а 28% посочват, че часовете в момента са 
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достатъчни. По-висок е делът на респондентите, които считат, че е необходимо да се 

повишат часовете за учебна практика, за да се осигури достатъчно време на студентите 

за усвояване на практическите умения за работа с деца с увреждания (фиг. 8 .): 

 

Фиг. 8. Колко часа според наставниците да бъде учебната практика на студентите в 

институция за деца с увреждания? 

 

Следващата фигура илюстрира мнението на наставниците относно 

продължителността на преддипломния стаж. Според 62% от наставниците има 

необходимост от повишаване на часовете за преддипломен стаж, 38% от респондендите 

посочват, че часовете не е необходимо да се променят. Обобщавайки мнението на 

наставниците, се очертава необходимост от повишаване на часовете за учебна практика 

и преддипломен стаж, като по този начин според тях ще се осигури възможност на 

студентите да повишат знанията, уменията и компетентностите си и ще изпълняват 

качествено поставените им задачи (фиг. 9.): 

 

 

Фиг. 9. Мнение на наставниците относно продължителността на преддипломен стаж 

на студентите в институция за деца с увреждания 

56 часа Повече от 56 часа По-малко от 56 часа

28%

71%

1%

120 часа Повече от 120 часа По-малко от 120 часа

38%

62%

0%
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Определянето на продължителността на часовете за учебна практика / преддипломен 

стаж от наставниците е от особено значение за усъвършенстване на практическите 

умения на бъдещите медицински сестри. Следващият въпрос кореспондира с 

резултатите на предходния „Кои фактори влияят положително върху професионалното 

формиране на студентите по време на учебна практика и преддипломния стаж в 

ДМСГД?”. Над половината (55%) от наставниците считат, че „Практическите умения и 

навици” са основен фактор, влияещ върху професионалното формиране  на студентите. 

Други (53%) от респондентите посочват като значим фактор във формиращия процес 

на умения и навици „Практическо обучение в ДМСГД провеждано от наставник”. Те 

определят с 41% „Теоретичните знания”, като значими и влияещи положително върху 

професионалното формиране на студентите. Според 37% от наставниците „Добрата 

материалната база в ДМСГД” е имащ значение фактор за професионално формиране на 

студентите. Една част (33%) от наставниците считат „Нивото на теоретична и 

практическа подготовка на студентите”, че е от съществено значение за реализирането 

на качествени грижи за деца с увреждания. Едва с 22% наставниците посочват, че 

„Практическо обучение в ДМСГД провеждано от преподавател” е фактор оказващ 

влияние. Отново с 22% наставниците отбелязват „Личностните качества”, които влияят 

върху подготовката им. Анализирайки получените резултати се установи мнението на 

ПЗГ, че като такива те имат самочувстие за отлична теоретична подготовка и 

практически умения, които им позволяват да предават практическите си умения на 

студентите от специалност „медицинска сестра” (фиг. 10.): 

 

 

 

Фиг. 10. Факторите, влияещи положително за професионалното формиране на 

студентите по време на учебна практика и преддипломния стаж според наставниците 

Теоретичните знания

Практическите умения и навици

Практическо обучение в ДМСГД провеждано …

Практическо обучение в ДМСГД провеждано …

Курса на обучение

Личностни качества

Нивото на теоретична и практическа …

Добрата материалната база в ДМСГД

41%

55%

53%

22%

17%

22%

33%

37%
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3.4. Бъдещите медицински сестри през погледа на родителите на деца с 

увреждания  

 Професионалната подкрепа към родителите на деца с увреждания е от съществено 

значение, за да могат те да преодолеят тревожността и склонността си към депресивни 

състояния, но също и да могат да подпомагат в максимална степен децатата си, за да 

развиват наличния потенциал във физическото и нервно-психическо развитие. Екипът, 

който се грижи за деца с физически и психически увреждания е тясно свързан и с 

родителите, за да ги подкрепи в грижите за детето. В тази връзка на респондентите бе 

зададен въпрос, определящ кой е необходимо да се включи в екипа от професионалисти 

в грижата за деца с увреждания. Според 98% от родителите това е медицинската сестра, 

74% посочват психолог, 70% рехабилитатор, а на следващо място са поставили логопед  

54%, социалният работник посочват 43%, а 30% педагог. Резултатите са категорични за 

необходимостта от професионалистите по здравни грижи в екипа за деца с увреждания. 

Това налага извода, че медицинските специалистите са основни членове на 

мултидисциплинарния екип и са активни участници в процеса на обучението на 

родителите. Медицинските специалисти се възприемат от анкетираните като основни 

обучители на родителите за ефективно извършване на качествени грижи за децата им. 

(фиг. 11.): 

 

 

Фиг. 11. Членове на мултидисциплинарен екип за грижа към деца с увреждания 

 

На родителите бе дадена възможност да посочат конкретни професионални умения, 

които трябва да притежават медицинските сестри, работещи с деца с увреждания. На 

първа позиция родителите са поставили (93%) „Уменията за извършване 

манипулации”, с 60% те отбелязват „Умения за полагане на хигиенни грижи”. Над 

половината от родителите (54%) считат, че уменията на медицинските сестри за 

98%

30%

74%

43%

70%
54%

0%
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полагане на специални сестрински грижи са важни в грижите за деца с увреждаия, а 

52% считат, че медицинските сестри умеят да работят в екип, като 45% подчертават 

значимостта на „Комуникативните умения”. Според 30% от родителите е необходимо 

здравните специалисти да притежават „Умения за оценка на емоционалното състояние 

на детето”. Тези резултати доказват, че голяма част от родителите имат изградена 

представа за професионлната компетентност на медицинските сестри за полагане на 

качествени грижи за децата им, но в известна степен пренебрегват някои важни 

професионлно значими умения. (табл. 7.): 

 

Табл.7. Умения притежавани от медицинските сестри 

№ Умения Брой / n Отн. дял в / % 

А Умения за манипулации 93 93% 

Б Умения за полагане на хигиенни грижи 60 60% 

В Умения за административна работа 23 23% 

Г Комуникативни умения 45 45% 

Д Умения за работа в екип 52 52% 

Е Умения за полагане на специални сестрински 

грижи за деца с увреждания 54 54% 

Ж Умения за оценка на емоционалното състояние на 

детето 30 30% 

З Умения за изготвяне на план за грижи за дете с 

увреждане 26 26% 

 

Медицинските сестри, които са свързани с отглеждането на деца с увреждания 

трябва перманентно да повишават уменията си и да преминават обучителни програми. 

Тъй като един професионално компетентен специалист трябва да умее да оценява 

състоянието на детето и да планира и реализира индивидуална грижа според нуждите 

му съобразно съвремнните достижения на науката и практиката. За да има съвременна 

визия грижата към децата с увреждания е необходимо регламентирано обучение на 

специалистите по здравни грижи. По този начин те ще подобрят уменията си за работа 

с деца с увреждания и активно ще участват в провеждане на обучителни програми 

адресирани към родителите на деца с увреждания. Такава необходимост се установява 

при анализа на отговорите на въпроса „Необходимо ли е да се провеждат обучения от 

медицински сестри за родителите”. Родителите изразяват във висока степен желание за 

обучениее - 45% посочват отговор „По-скоро да” и 43% „Да”. Значителен брой 

родители осъзнават необходимостта от провеждане на обучение от медицинските 

сестри за да могат да придобият умения за планиране и извършване на качествени 

грижи за децата си. Това налага да се подготвят висококвалифицирани ПЗГ с 

специализирани познания за да окажат адекватна подкрепа на родителите за обмена на 

информация и обучение за извършване на определени здравни грижи съобразно 

нуждите и потребностите на децата с увреждания (фиг. 12.): 
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Фиг. 12. Необходимост от обучителни програми на родителите, провеждани от 

медицинските сестри. 

 

3.5. Анализ на мнениието и нагласите на медицинските специалисти, работещи в 

„Детско и училищно здравеопазване” за повишаване на професионалните 

компетенции при работа с децата със специални потребности  

Според Националният план за интегриране на деца със специални образователни 

потребности и / или с хронични заболявания в системата на народната просвета 

(разработен по параграф 34 от Закона за народната просвета, обхваща периода от 01. 

01. 2004 г. до 01. 01. 2007 г.) се налага децата със СОП независимо от вида и тежестта 

на уврежданията да бъдат включени в процесът на обучение във всички видове 

училища и детски градини от системата на народната просвета. За да се даде 

възможност за извършване на качествено обучение е необходимо екипът от 

специалисти да бъдат добре подготвени. 

 Грижите към деца със специални потребности в детските градини и училища са 

достигнали етап, в който са необходими промени в компетенциите на медицинските 

сестри като част от екипа, работещ с тези деца. Целта на проучването в група от 100 

ПЗГ е да се установи мнението им относно фактори, влияещи върху работата им с деца 

със СОП в условията на „Детско и училищно здравеопазване”. 

Тази група респонденти представлява интерес за проучването предвид процесите на 

деинституционализация, социализация и грижа за здравето на децата. Предмет на 

анализа е процесът на формирането на професионални компетенции у медицинските 

сестри и тяхната позиция за усъвършенстване грижата за деца с увреждания. 

 Анкетна карта № 5 ни позволи да констатираме мнението и нагласите на 

медицинските сестри към участие в СДО. Началото на каквато и да е промяна винаги 

Да

По- скоро да
По- скоро не

Не

43% 45%

12% 0%
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изисква проучване и вслушване в разнородните отгласи на участниците и преките 

изпълнители на дейностите. За да се гарантира качество на здравните грижи и 

интегриране на децата със специални потребности в детските градини и училищата е 

важно да се проучи мнението и на медицинските специалисти работещи с тази група 

деца. 

Анализа на резултатите от анкетното проучване разкриват нагласите на 

медицинските сестри за обучението на децата / учениците с увреждания в масовите 

детски градини и училища. Повечето от анкетираните (64%) заявяват, че одобряват 

обучението на децата с увреждания в масовите училища“, а 26% не могат да преценят. 

Резултатите позволяват да се констатира положително отношение на медицинските 

сестри за приемане на децата със специални потребности да се обучават в масовите 

училища (фиг. 13.): 

 

   

Фиг. 13. Обучение на деца със СОП в училищата 

 

За да имат възможност да разгънат своя потенциал децата с увреждания трябва от 

най-ранна възраст да бъдат обучавани така както своите здрави връстници. Независимо 

от собствените качества, интереси, способности и образователни потребности всяко 

дете с увреждания е индивидуална личност и има нужда то да бъде интегрирано в 

общообразователните учебни заведения. Това наложи да се проучат нагласите за 

подобряване компетенциите на медицинските сестри за работа с деца със специални 

потребности интегрирани в общообразователни училища и детски градини. Резултатите 

показват, че 90% от анкетираните медицински сестри категорично заявяват 

необходимост от надграждане на техните знания и умения за обгрижване на децата със 

СОП, 7% от респондентите не могат да преценят необходимостта от такава потребност, 

а само 3% от тях считат, че не е нужна промяна. 

Логично бе зададен въпросът към респондентите „Кои са факторите, влияещи върху 

качеството им на работа с деца с увреждания“. Повечето медицинските специалисти 

64%

10%

26%

Да Не Не мога да преценя
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(64%) изпитват затруднения в комуникацията си с децата с увреждания, 38% от 

запитаните споделят, че липсата на ангажираност на медицинските специалисти към 

потребностите на децата е също причина, влияеща върху качеството им на работа. 

Недостатъчните теоретични знания са посочени от 36% от медицинските сестри, а 22% 

от респондентите изразяват мнение, че комуникацията с личните лекари на деца със 

СОП е затруднена. Резултатите установяват трудности в общуването с деца със 

специални образователни потребности в детските градини и училища, а това изисква 

добра подготовка на медицинските специалисти. (фиг. 14.): 

 

 

 

Фиг. 14. Фактори, влияещи върху качеството на работа с деца с увреждания 

 

Проучена е и нагласата на респондентите за провеждане на следдипломно обучение 

(СДО) с цел повишаване на квалификацията и ефективно изпълнение на 

професионалната дейност - 78% от медицинските сестри заявяват, че биха участвали в 

обучение, което ще доведе до повишаване на качеството на работата им с деца 

увреждания, а 18% от тях заявяват, че не могат да преценят необходимостта от такова 

обучение. 

Повишаване на компетенциите на медицинските сестри би осигурило качествени 

здравни грижи на децата и ще гарантира сигурност и професионална удовлетвореност 

на медицинските специалисти, работещи с деца с увреждания.  

Обединяването на медицинския и социален модел за грижа насочена към деца със 

увреждания налага формирането на определени знания, умения и компетентности у 

медицинските специалисти. Изграждането на комуникативни умения на медицинските 

сестри, работещи с деца със специални образователни потребности и техните родители 

е новия поглед към перспективите за тяхната социализация, а промяната в 

липса на ангажираност

липса на теоретични знания

затруднения в комуникацията с деца с 

увреждания

затруднения в комуникацията с личните лекари 

на деца със СОП

ниско заплащане

друго

38%

36%

64%

22%

18%

2%
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съществуващите до момента модели, са най-добрия избор за специалното образование 

на децата със специални потребонсти в България.  

 

3.6. Експертна оценка на преподаватели за професионалната квалификация на 

медицинските сестри и обучението на студентите за работа с деца с 

удвреждания. 

Пред преподавателите стои предизвикателството да успееят да създават у студентите 

чувство за увереност и стремеж към усъвършенстване на базата на учебните им 

постижения. Преподавателите са модератори в учебната среда и се явяват като 

експерти и консултанти в условията на обучение на студентите. Тяхната педагогическа 

и професионална квалификация спомага за бързото адаптиране към обучение на 

студентите, а по този начин и формирането на значими качества и умения. Значим 

фактор в подготовката на студентите, особено за работа с деца с увреждания е 

преподавателят.  

За да конкретизираме мнението и оценката на преподавателите за подготовката на 

студентите проучихме четирдесет и един преподаватели, провеждащи обучението по 

„Философия и въведение в сестринските грижи, Практически и теоретични основи в 

клинична практика” в ролята им на експерти от Висши медицински училища.  

Установи се, че добрата теоретична и практическа подготовка на студентите е 

фактор, позволяващ да разгърне тяхната професионална компетентност. Данните от 

проучването ни разкриват мнението на преподавателите относно твърденията на 

студентите и работещите медицински специалисти. А резултатите ще позволят да се 

използват за разработване на свободно избираема дисциплина за подготовката на 

студентите и на теми за следдипломно обучение на медицински сестри, работещите с 

деца с увреждания и хронични заболявания. 

Преподавателите са от Тракийски университет - МФ Стара Загора и филиал – 

Хасково, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ФОЗЗГ - Бургас, МУ Пловдив - ФОЗ, 

МУ София - ФОЗ. 

По признака „преподавателски трудов стаж” се разпределят така: до 5 години 17%, 

от 5 до 10 години 29%, от 10 - 20 години 32% и над 20 години 22%. Като най-голям е 

делът на преподаватели / експерти от 10 - 20 години, а това е показател за експертност 

на  мнението им (фиг. 15.): 
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Фиг. 15. Разпределение на експертите по трудов стаж 

В процеса на обучение на студентите освен преподавателите, активно се включват в 

практическото обучение и настваниците, които са медицински сестри, работещи в 

съответното звено. Затова е необходимо наставниците да притежават висока 

професионална компетентност, мотивираност и педагогически умения. Това налага 

непрексъното да актуализират професионалните си компетенции и знания, както и да 

бъдат с необходимия образователен ценз. За да могат да провеждат практическото 

обучение на студентите те трябва да имат ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по 

„Управление на здравните грижи“. За да поддържат нивото на професионалната си 

компетентност е необходимо и допълнително надграждащо обучение за придобиване 

на нови знания в сферата в която работят. Поради това на експертите бе зададен 

следния въпрос „Считате ли, че е необходимо допълнително обучение на медицинските 

сестри, работещи с деца с увреждания?”. Над половината от експертите (59%) заявяват, 

че е необходимо такова обучение, а 37% посочват отговор „По-скоро да” (фиг. 16.): 

 

 

Фиг. 16. Необходимост от допълнително обучение на медицинските сестри 

работещи с деца с увреждания 

 

Факторите, влошаващи качеството на работа на медицинската сестра, работеща с 

деца с увреждания според експертите са следните: според 80% е „Липсата на знания”, 

до 5 години от 5до 10 години от 10 до 20 години над 20 години

17%

29%
32%

22%

Да По-скоро да По-скоро не Не

59%

37%

4%
0%
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76% от експертите, считат като друг важен фактор „Липса на мотивираност”, психо-

емоционалния стрес по време на работа е отбелязан със 71% и 56% посочват „Ниското 

заплащане”. Съвсем очаквано е посочен и отговор от 32% от експертите „Синдрома на 

изпепеляването”. Анализите на резултатите очертават най-важните фактори, оказващи 

негативно влияние върху ефективността на работа на медицинските специалисти. Не 

добро качество на работата според 32% от експертите има поради „Затруднения в 

комуникацията в здравния екип” и 29% посочват проблеми свързани със 

„Затрудненията в комуникацията с родителите”. Тези резултати очертават 

необходимост от провеждането на обучение в тази насока, което ще осигури 

необходимите компететности и така, ще се повиши ефективността на работа с деца с 

увреждания в процеса на деинституционализация (фиг. 17.): 

 

 

Фиг. 17. Фактори влошаващи качеството на работата на ПЗГ, работещи с деца с 

увреждания 

 

Проучихме мнението на експертите за факторите, които оказват положително 

влияние върху качеството на здравните грижи за деца с увреждания. За 93% от 

респондентите това са „Личностните качества”. Значими фактори за качеството на 

грижата към тези деца според анкетираните са „Практическите навици и умения” на 

медицинските специалисти посочени с 80% и „Теоретичните знания” отбелязани със 

76%. На следваща позиция експертите посочват (71%) „Комуникативните умения”. 

Резултатите позволяват да се очертаят значимите фактори необходими за формиращия 

процес на грижи за деца с увреждания (табл. 8.): 

 

 

 

Липса на знания

Липса на мотивираност

Затруднения в комуникацията в …

Липса на увереност

Психо- емоционален стрес

Затруднения в комуникацията с …

Синдрома на изпепеляването

80%

76%

32%

7%

71%

29%

32%
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Табл. 8. Таблица за разпределение на отговорите за факторите, оказващи 

положително влияние върху качеството на здравните грижи за деца с увреждания. 

 

№ Фактори: Брой / n Относителен дял в % 

А Личностни качества 38 93% 

Б Самообразование 9 22% 

В Самовъзпитание 2 5% 

Г Комуникативни умения 29 71% 

Д Теоретични знания 31 76% 

Е Практически навици и умения 33 80% 

Ж Законодателството, социалната и здравна 

система 4 10% 

 

 

Сравнение по въпроса „Според Вас какви качества трябва да има медицинската 

сестра, работеща с деца с увреждания?” разпределя резултатите по следния начин: 

Студентите отдават високо значение на „Мотивация” 83%, преподавателите отдават 

високо значение на „Професионализъм” 83%, медицинските сестри отдават високо 

значение на „Мотивация” 74%, а родителите отдават високо значение на „Отговорност” 

88%. Статистическият анализ установява при тях статистически значим ефект при /p-

level < 0.001/.  

Резултатите могат да се анализират по следния начин: четирите групи респонденти 

отдават високо значение на личностните качества като мотивация, отговорност, 

комуникативност. Преподавателите считат, че те са в основата за формиране на 

професионална компетентност така необходима за постигане на съвременна визия за 

грижа при деца с увреждания. Резултатите позволяват да се направи следните 

обобщения: мотивацията, професионализът, отговорността, емпатията, емоционалната 

балансираност, умението за работа с деца, високият праг на търпение към деца с 

увреждания, отзивчивостта и милосърдието са силно значими при работа с деца с 

увреждания. А усъвършенстването на теоретични знания и практически умения на 

работещите медицински сестри посредством СДО би допринесло до положително 

влияние върху уменията им при работа с деца с увреждания. 

Интересно бе да направим сравнение по твърдението „Според Вас работата на 

медицинската сестра за работа с деца с увреждания по-скоро е?”. Сравнителният анализ 

включва мнението на експерти, медицински сестри и студенти. Резултатите от 

дисперсионния анализ показва силно значим ефект на комуникативна [F(2,366)= 

11.052] и образователна [F(2,366)= 5.329] дейност. Децата с увреждания имат често 

затруднена комуникация и това ги поставя в неравностойна позиция спрямо другите 

деца, което налага професионалистите по здравни грижи да общуват с тях по начин 

съобразно тяхното състояние. Липсата на достатъчно добре обучен персонал създава 
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затруднения на децата в общуването и влошава качеството на грижите. Налице е 

потребност от повишаване на комуникативната и педагогическа дейност на 

медицинските специалисти при работа с деца с увреждания. Необходимо е 

отстраняване на дефицитите при децата отглеждани в институция посредством 

усъвършенстване на комуникативната компетентност на професионалистите по 

здравни грижи. 

Резултатите от дисперсионния анализ показват силно значим ефект на 

комуникативна [F(2,366)= 11.052] и образователна [F(2,366)= 5.329] дейност. Децата с 

увреждания имат често затруднена комуникация и това ги поставя в неравностойна 

позиция спрямо другите деца, което налага професионалистите по здравни грижи да 

общуват с тях по правилния начин съобразно тяхното състояние.  

Липсата на достатъчно добре обучен персонал създава затруднения на децата в 

общуването и влошава качеството на грижите. Налице е потребност от повишаване на 

комуникативната и педагогическа дейност на медицинските специалисти при работа с 

деца с увреждания.  

Необходимо е отстраняване на дефицитите при децата отглеждани в институция 

посредством усъвършенстване на комуникативната компетентност на 

професионалистите по здравни грижи (табл.9.): 

 

Табл.9. Резултати от дисперсионния анализ 

 

 

средно 

студенти 

средно 

преподаватели 

средно 

м. с. 
F(2,366) p-level 

Медицинска 0.785 0.878 0.853 1.712 0.182ns 

Социална 0.580 0.756 0.670 2.944 0.054 * 

Образователна 0.269 0.293 0.119 5.329 0.005 ** 

Комуникативна 0.443 0.780      0.367 11.052 0.000 *** 

Работа с документи 0.192 0.098 0.156 1.200 0.302 ns 

Педагогическа 0.511 0.585 0.358 4.665 0.010 * 

 

 

Проучено бе мнението на експертите по въпроса „Какви умения трябва да 

притежават студентите при работа с деца с увреждания”. Преподавателите и 

родителите отдават сравнително по-високо значение на „Умения за манипулации” 
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[F(3,465) = 46.499; p-level < 0.001]. Съвсем логично е високото значение на 

разпределението на мнението на преподаватели и студенти относно „Умения за 

манипулации” и „Умения за изготвяне на план за грижи за дете с увреждане”, тъй като 

и двете групи респонденти са преки участници в педагогическия процес. Различията са 

илюстрирани на следната графика (табл.10.): 

 

Табл.10. Резултати от дисперсионния анализ 

Умения: студенти 
Ср./ 

преп 

Ср./ 

м. с. 

Ср./ 

Род. 
F(3,465) p-level 

Умения за манипулации 0.329 0.610 0.376 0.930 46.499 
0.000**

* 

Умения за полагане на 

хигиенни грижи 
0.621 0.439 0.394 0.600 6.236 

0.000**

* 

Умения за административна 

работа 
0.059 0.073 0.046 0.230 9.851 

0.000**

* 

Комуникативни умения 0.461 0.585 0.413 0.450 1.202 0.309 ns 

Умения за работа в екип 0.384 0.317 0.560 0.520 4.808 0.003** 

Умения за полагане на специални 

сестрински грижи за деца с 

увреждания 

0.493 0.366 0.569 0.540 1.848 0.138 ns 

Умения за оценка на 

емоционалното състояние на 

детето 

0.228 0.195 0.266 0.300 0.896 0.443 ns 

Умения за изготвяне на план за 

грижи за дете с увреждане 
0.479 0.317 0.083 0.260 20.526 

0.000**

* 

 

Легенда: "***" – значим ефект при p-level < 0.001; "**" – значим ефект при p-level < 

0.01; "*" – значим ефект при p-level < 0.05; "ns" – ефектът не е значим.  

 

Направи се сравнение на отговорите по въпроса „Според вас, кои фактори влияят 

положително върху професионалното формиране на студентите по време на УП и ППД 

в ДМСГД?” сред студенти, преподаватели и медицински сестри (табл. 11): 
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Табл. 11. Резултати от дисперсионния анализ 

 

Въпрос: 

Средно

/ 

Студ/ 

Средно/ 

Преп. 

Средно/ 

м. с 

F(2,36

6) 
p-level 

Теоретичните знания 0.607 0.732 0.413 8.558 0.000*** 

Практическите умения 

и навици 0.689 0.683 0.550 

 

3.239 

 

0.040* 

Практическо 

обучение в ДМСГД 

провеждано от 

наставник 0.233 0.415 0.532 

 

 

16.240 

 

 

0.000*** 

Практическо 

обучение в ДМСГД 

провеждано от 

преподавател 0.447 0.732 0.220 

 

 

19.173 

 

 

0.000*** 

Курса на обучение 0.352 0.122 0.165 9.382 0.000*** 

Личностни качества 0.384 0.439 0.220 5.408 0.005** 

Нивото на теор. и 

прак. подготовка на 

студентите 0.438 0.463 0.330 

 

 

2.045 

 

 

0.131 ns 

Добрата материалната 

база в ДМСГД 
0.205 0.317 0.367 

 

 

5.285 

 

 

0.005** 

 

Легенда: "***" – значим ефект при p-level < 0.001; "**" – значим ефект при p-level < 

0.01; "*" – значим ефект при p-level < 0.05; "ns" – ефектът не е значим 

 

В тази връзка бе зададен въпрос на експертите „Необходимо ли е учебната 

дисциплина да се раздели на две отделни дисциплини „СГ за деца с увреждания” и „СГ 

за възрастни с увреждания”. Резултатите от проучването показват, че 39% от 

респондентите посочват с „Да”, а 37% с „По-скоро да” необходимост от разделяне на 

дисциплината на две части. За 20% от преподавателите по-скоро не е нужно. В 

отговорите си експертите се мотивират, че разделянето на две на дисциплината 

„Сестрински грижи за деца и възрастни с увреждания”, ще спомогне за придобиване на 

по-голяма конкретика във формирането на теоретични знания и умения за 

разглежданите групи. Това, ще спомогне за повишаване на познавателната активност 

на студентите и справянето им в определени ситуации и ще се открои стремежът им 

към индивидуално усъвършенстване. По този начин студентите, ще повишат знанията 

и уменията си, което ще им осигури възможност за реализация в институции, оказващи 

качествени грижи за деца с увреждания (фиг. 18.): 
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Фиг. 18. Необходимост от разделяне на учебната дисциплина СГ за деца и възрастни 

с увреждания на две отделни дисциплини  

 

На експертите бе зададен въпрос касаещ въвеждане на избираема дисциплина за 

деца с определен тип увреждания и дали това ще подобри подготовката на студентите. 

Част от преподавателите посочват отговор (39%) „По-скоро да”, а 29% с„Да” за 

необходимост от въвежданене на свободно избираема дисциплина. Други 

преподаватели са на противоположно мнение - 24% посочват „По-скоро не”, а 8% „Не”.  

 

 

Фиг. 19. Необходимост от въвеждането на избираема дисциплина за деца с 

определен тип увреждане според експертите 

 

Анализът на данните дава основание да считаме, че въвеждане на избираема 

дисциплина, ще усъвършенства компетентностите на студентите и ще позволи да се 

разширят специфичните им умения за полагане на качествени грижи за деца с 

увреждания (фиг. 19.). 

Проучихме и мнението на преподавателите за теми, които биха включили в 

подготовката на студентите по дисциплина „Сестрински грижи за деца с увреждания”. 

Да По-скоро да По-скоро не Не

39% 37%

20%

4%

Да По-скоро да По-скоро не Не

29%

39%

24%

8%
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Повечето от експертите (73%) посочват тема „Нови визии за грижи за деца с 

увреждания” и отново 73% посочват „Психо-педагогически методи за работа с деца с 

увреждания”, друга част от респондентите (41%) маркират и темите „Модел на 

уврежданията-медицински и социален” и „Терапевтично ръководство за родители на 

деца с увреждания“, а 32% от преодавателите посочват „Класификация на 

уврежданията на човешкото здраве”, 7% отбелязват „Видове стресови реакции при 

работа с деца с увреждания” като теми за включване в избираема дисциплина. Според 

експертното мнение на преподавателите повишаването на теоретичните знания на 

студентите би допринесло до осъвременяване и повишаване на на качеството на 

грижите, чрез изучаването и въвеждането на нови модели за психо-педагогическа 

работа за деца с увреждания. Като комбинацията от методи, включващи медицинския и 

социалния модел единствено, ще повиши компетентностите на бъдещите медицински 

сестри при деинституционализацията (фиг.20.): 

 

 

 

Фиг. 20. Теми, които трябва да се включат в избираема дисциплина "СГ за деца с 

увреждания" 

 

В действащата деинституционализация, компетентностите на медицинските сестри е 

необходимо да се актуализират, в този контекст е зададен следния въпрос към 

експертите: „Считате ли, че е необходимо провеждане на следдопломно обучение на 

медицинските сестри, работещи с деца с увреждания“. Повечето експертите са на 

мнение, че е има необходимост от СДО на ПЗГ- 68% респондентите са посочили „Да”, 

а 32% отговор „По-скоро да” . Тази оценка е в подкрепа на нашата хипотеза за 

провеждане на съвременен обучителен модул за ПЗГ, полагащи грижи за деца с 

увреждания (фиг. 21.): 

32%

41%

73%

73%

41%

7%

Класификация на уврежданията на 

човешкото здраве

Модел на уврежданията-медицински и 

социален

Нови визии за грижи за деца с 
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Психо-педагогически методи на работа 

на медицинската сестра за деца с …

Терапевтично ръководство за родители 

на деца с увреждания

Видове стресови реакции при работа с 

деца с увреждания
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Фиг. 21. Необходимост от СДО на медицинските сестри работещи с деца с 

увреждания според експертите 

 

Във връзка с този въпрос на експертите бе зададен следния въпрос „Кои теми от 

изброените да се включат в СДО на медицински сестри при работа с деца с 

увреждания?”. В отговорите си 80% експертите посочват „Вербалната и невербална 

комуникация” като значима тема за включване в СДО, 76% посочват „Ранна 

интервенция с родител”. Интересна е оценката на 68% от експертите, които посочват 

„Справяне с агресията” и 56% „Справяне с безпокойството”, 44% от преподавателите, 

считат за съществена темата „Фазите на траур при родители при смърт на дете с 

увреждания”. На следващо място респондентите поставят с 34% „Овладяване на 

умората”, считайки за необходимо да се разгледа тази тема, предвид 

психоемоционалното и много често физическо натоварване на специалистите по 

здравни грижи, работещи с деца с увреждания (фиг.22.): 

 

 

Фиг. 22. Теми подходящи за СДО на медицинските сестри 

Да По-скоро да Не По-скоро не Не мога да 

преценя

68%
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Вербална и невербална комуникация

Ранна интервенция с родител

Фазите на траур при родители на дете с …

Друго
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Провеждането на СДО на ПЗГ е необходимо с цел формирането на нова визия на 

грижите към деца с увреждания и затова зададохме следния въпрос „Провеждането на 

СДО на медицинските сестри, работещи с деца с увреждания би ли допринесло до по- 

ефективно изпълнение на техните функции?”. Висок процент експертите (78% „Да” и с 

20% „По-скоро да”) заявяват, че СДО ще има определяща роля за повишаване на 

професионалните компетентности на медицинските сестри, което отново потвърждава 

работната хипотеза (фиг. 23.): 

 

 

 

Фиг. 23. СДО ще повиши ли ефективността в работата на медицинските сестри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да По-скоро да По-скоро не Не Не мога да 

преценя

78%

20%

0% 0% 2%
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3.7. Модел „Съвременна визия на професионалната компетентност на 

медицинската сестра, работеща с деца с увреждания“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 24. Теоретичен модел „Съвременна визия за професионалната компетентност на 

медицинската сестра за работа с деца с увреждания” 

ПРОФЕСИОНАЛИСТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

 

МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА, РАБОТЕЩА В 

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

 

МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА, РАБОТЕЩА В 

ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

 

МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА, РАБОТЕЩАВ 

ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 

ПРОГРАМА ЗА  

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ЗА  ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА 

МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЗДРАВНО- 

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА С ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

 

ГЕНЕРИРАНЕ НА  

КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СЪВРЕМЕННА ВИЗИЯ ЗА ДЕЦА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

 

ПРИЛАГАНЕ НА ВИСОК 

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ 

 

ИНТЕРПРEТАЦИЯ НА  

НОУ-ХАУ В ГРИЖАТА ЗА ДЕЦА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

 

ИЗГОТВЯНЕ НА МЕТОДОЛОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ: 

КОМПЕТЕНТНОСТЕН, ЛИЧНОСТЕН И СИСТЕМЕН 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ В 

ПРОЦЕСА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
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Промяна във визията и реализацията на качествени здравни грижи за деца с 

увреждания е сложен процес, изискващ добре обосновани политики от страна на 

институциите отговорни за реализацията им в защита на интересите на децата с 

увреждания и техните семейства.  

Процесът на деинституционализация все още не е постигнал главната си цел, а 

именно „гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена 

грижа и услуги според индивидуалните им потребности“ на всички деца с увреждания. 

Деинституционализацията при децата с увреждания очертава потребност от 

разработване на проекти за предоставяне на качествени здравни грижи и реализиране 

на модел за професионална подготовка за работещите медицински специалисти с тях.  

 Извеждането на институционализираните деца е нужно да бъде обезпечено от 

качествени здравни грижи. Този процес следва хронологията на изграждане на 

съвременна визия за грижи на децата с увреждания, а основните специалисти са 

медицинските сестри, работещи в ЦКОДУХЗ, Детски отделения в многопрофилни 

болници, както и медицински сестри от „Детско и училищно здравеопазване”. 

Деинституционализацията за деца с увреждания е реалност, но все още не работи 

целенасочено към процеса за повишаване компетентността на медицинските сестри за 

работа с тези деца и техните семейства.  

Всичко това ни даде основание за разработване на програма за СДО за медицински 

сестри, която да позволи на медицинските специалисти да дадат най-доброто от себе си 

в грижата за деца с увреждания на базата на професионалнaта си подготовка. Това 

означава непрекъсната възможност за повишаване на професионална компетентност и 

личностно развитие на медицинските специалисти. 

Повишаването на професионалните компетентности на медицинските сестри, ще 

генерира и формира съвременна визия на медицинските специалисти, работещи с деца 

с увреждания и семействата им, а обучението ще се концентрира не само върху 

актуализиране на знанията и уменията им, но и върху изграждане на нова 

компетентност в реализиране на грижите за деца с увреждания. Генерирането на нови 

идеи и реализирането им в практиката, ще позволи прилагане на висок 

професионализъм, който ще повлияе вземането на правилни решения, приоритизиране 

на здравната грижа за деца с увреждания, както и провеждане на ефективна 

комуникация с тях.  

Реализирането на следдипломно обучение за повишаване на компетентността на 

медицинските специалисти за адаптиране на децата към средата, подобряване на 

комуникацията и взаимодействието с родителите, предоставянето на здравно-социални 
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грижи за деца с увреждания, ще позволи прилагането на оригинално и творческо 

мислене в процеса на работа. Разработването на методологични подходи, ще стимулира 

разгръщане на компетентностен, личностен и системен потенциал на работещите 

медицински специалисти. Формирането на нови и различни умения изисква значителна 

инвестиция от страна на медицинския специалист, именно той да участва в собственото 

си развитие като направлява процеса на реализиране. Това повишаване на 

професионалната компетентност позволява да се разработят множество алтернативни 

възможности за грижи, които да формират съвременна визия на грижите за деца с 

увреждания. Перманентното обучение е необходимо условие за формирането на 

професионализъм, което ще очертае тенденция за интерпретация на ноу-хау в грижата 

за деца с увреждания. Независимо от съществуващата нормативна база, създаването на 

адекватна система от квалифицирани медицински специалисти, които да работят с деца 

с увреждания, е все още е нерешен проблем у нас. Поради тази причина изразяваме 

мнение, че провеждането на научни проучвания, ще подпомогне процеса на 

деинституционализацията на децата с увреждания, като се базира на теоретични и 

емпирични аргументи за необходимостта от повишаване компетентността на 

медицинските специалисти относно предоставянето на здравно-социални грижи за деца 

с увреждания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработването и прилагането на модел за „Съвременна визия за професионалната 

компетенция на медицинската сестра за работа с деца с увреждания”, ще повиши 

компетентностите на медицинските сестри, ще спомогне за формиране на трайни 

положителни промени в грижата за деца с увреждания. Повишаването на 

професионалните компетентности на работещите медицински сестри с деца с 

увреждания, ще позволи реализиране на нова визия в грижата за тази група деца. А 

това ще насърчи не само физическото, но и релационното, емоционалното и 

социалното благополучие на бъдещите възрастни.  

Предложената избираема дисциплина за студентите от специалност „медицинска 

сестра”, ще улесни създаването на условия за ефективно и качествено обучение, както 

за преподавателя така и за студентите. Създаването на добър и позитивен психоклимат 

в аудиторни условия, ще намали стреса за студентите при обучението им в реална 

работна среда, ще доведе до по-добри резултати на тяхната практическа работа, и ще 

допринесе за утвърждаване на продуктивното учене у студентите.  

Разработването на дисертационния труд, резултатите и анализа потвърждават 

работната хипотеза. Въвеждането на СДО и избираема дисциплина, ще съдействат за 

повишаване качеството на сестринските грижи за деца с увреждания. Формирането на 

съвременната визия за професионална компетентност у медицинските сестри, работещи 

с деца с увреждания, ще произведе добродетелни промени, които да служат като реален 

модел за бъдещи действия в грижата за деца с увреждания. Стремежът на изследването 

е да насърчи както бъдещите медицинските сестри, така и работещите медицински 

сестри, а и целия мултидисциплинарен екип да прилагат цялостна нова визия в грижата 

за деца с увреждания по време на практикуването на тяхната дейност. 
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ИЗВОДИ 

 

Анализът на резултатите от емпиричното изследване позволява да се направят 

следните изводи и обобщения: 

1. Медицинските сестри, работещи с деца с увреждания имат богат 

професионален опит и са готови да го споделят с бъдещите си колеги и да съдействат за 

привличане на млади специалисти, но възрастовата структура показва тенденция на 

застаряване. Очерта се необходимост от реализиране на продължаващо обучение на 

медицинските сестри чрез СДО за повишаване на професионалната им компетентност, 

което е ключ към изграждане на съвременната визия на медицинската сестра, работеща 

с деца с увреждания.  

2. При направените сравнителни анализи на данните от проучването се 

установиха следните значими личностни качества, които трябва да притежават 

медицинските сестри, работещи с деца с увреждания: професионализъм, мотивираност, 

отговорност, емпатия и висок праг на търпение към деца с увреждания. Положително 

влияние върху качеството на здравните грижи за деца с увреждания оказват на челно 

място „комуникативни умения”, следвани от „практически навици, умения, 

компетентности” и „теоретичните знания” на медицинските сестри.  

3. Очерта се водещата роля на преподавателя в обучението на студентите. По 

време на учебния процес студентите трябва да придобият следните професионални 

компетентности: „умения за работа в екип”, „комуникативни умения”, „знания, умения 

и компетенции за специални сестрински грижи за деца с увреждания”, „умения за 

полагане на хигиенни грижи” и „умения и компетенции за полагане на манипулации”, а 

това би се постигнало като се увеличат часовете за учебна практика и преддипломен 

стаж.  

4. Разделянето на дисциплината СГДВУ на два модула: „Сестрински грижи за 

деца с увреждания” и „Сестрински грижи за възрастни с увреждания” и въвеждане на 

избираема дисциплина, разглеждаща специфичните нужди на деца с различни 

увреждания, ще повишат професионалната подготовка на студентите. 

5. Установиха се темите, които трябва да се включат в програмите за СДО и при 

учебната дисциплина „Сестрински грижи за деца с увреждания”, а също и факторите, 

влияещи положително и отрицателно при избор на работа с деца с увреждания от 

работещите медицински сестри и студенти. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

 

 Към Университети и Факултети обучаващи студенти по специалност 

„Медицинска сестра”: 

1. Да се актуализира учебната програма по дисициплината „Практически основи на 

сестринските грижи. Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания” и се 

раздели на два модула: „Сестрински грижи за деца с увреждания” и „Сестрински грижи 

за възрастни с увреждания”.  

2. Да се разработи и въведе избираема дисциплина, формираща знания и 

компетентости за полагане на качествени грижи за деца с различни увреждания. 

 

 Към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи: 

1. Да се организира следдипломно обучение на медицински сестри, работещи в 

„Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в 

общността”, Детските отделения към МБАЛ / УМБАЛ, медицинските сестри от 

„Детско и училищно здравеопазване” към Общините с цел повишаване качеството на 

сестринските грижи за деца с увреждания в процес на деинституциализация. 

 

 Към Национална здравноосигурителна каса 

1. НЗОК да финансира здравните грижи за деца с увреждания предоставяни в 

самостоятелни сестрински практики регистрирани по Закона за лечебните заведения. 

 

 Към Министерството на труда и социалната политика и Министерството 

на здравеопазването 

1. В Методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги в общността (30. 10. 2012 г., Министерство на труда и 

социалната политика) да се промени от препоръчителен към задължителен щат за 

медицинска сестра в Дневните центрове за деца увреждания. 
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ПРИНОСИ 

 

 ПРИНОСИ С НАУЧНО - ТЕОРЕТИЧЕН ХАРАКТЕР: 

 

1. За първи път е структуриран теоретичен модел за „Съвременна визия за 

професионалната компетентност на медицинската сестра за работа с деца с 

увреждания”. 

2. Задълбочено и обстойно са проучени медицинските, социални, психологически 

и педагогически проблеми на децата с увреждания, както и моделите за планирани и 

организиране на сестринските грижи. 

3.  Направен е задълбочен анализ на мнението и оценките на изследваните групи 

респонденти за професионалната компетентност на медицинските сестри, работещи с 

деца с увреждания и професионално - значими и личностни качества, които определят 

съвременната визия на висококвалифицирани медицински сестри, работещи с деца с 

увреждания. 

4. Проучена е необходимостта от актуализиране на базовото обучение на 

студентите от специалност „медицинска сестра” и следдипломното обучение на 

работещите медицински сестри с деца с увреждания, като са представени и темите, 

които да се включат. 

 

 ПРИНОСИ С НАУЧНО - ПРАКТИЧЕН ХАРАКТЕР 

 

1. Разработена е програма за избираема дисциплина „Съвременна визия на грижите 

за деца с увреждания” за студенти от специалност „Медицинска сестра”. 

2.  Разработена е програма за следдипломно обучение на медицински сестри на 

тема: „Повишаване на компетентността на медицинските специалисти относно 

предоставянето на здравно-социални грижи за деца с увреждания ”. 

3. Разработен е „Пътеводител за родители на деца с увреждания” насочен към 

родители на деца с увреждания за поведение и грижи в домашна среда както и къде да 

потърсят медико-социална помощ. 
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SUMMARY 

CONTEMPORARY VISION FOR THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE NURSE FOR WORKING 

WITH CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

 

 

 

Background: The process of deinstitutionalization of children with disabilities outlines the need to provide 

quality health care in the new conditions and to implement a new model of vocational training for working 

medical professionals. The removal of children from institutions needs to be provided by quality health care, but 

there is still no purposeful work on the process of increasing the competence of nurses working with these 

children and their families.  Increasing the professional competencies of nurses will form and generate a modern 

vision of nurses, and their training will focus not only on updating their knowledge and skills, but also on 

building new competencies for care for children with disabilities. 

 

Objective: The present study aims to establish the level of professional competence of nurses in providing 

comprehensive quality care for children with disabilities and their families, as well as the need for changes in the 

basic and upgrading training of nurses to work with children with disabilities. 

 

Material and methods: The research period covers two stages from 2017 / 2018 and 2019 / 2020.  5 

questionnaires and a form for expert evaluation were prepared - to study the motives, competencies, various 

functional responsibilities of the nurse, as well as satisfaction with her/his work with children with disabilities, 

the training of students majoring in nursing. 569 respondents were interviewed with individual questionnaires, 

divided into the following groups: nurses working with children with special needs and students majoring in 

"Nurse" from the Medical Faculty at Thracian University - Stara Zagora and Haskovo branch, University of 

"Prof. Dr. Asen Zlatarov “FOZZG - Burgas, FOZ of MU - Plovdiv, FOZ of MU - Sofia, parents of children with 

disabilities, experts - teachers. The following methods were used: Documentary method - documents on the 

historical development of care for children with disabilities were studied; Available national, European 

documents in the field of health care for children with disabilities in the transition to deinstitutionalisation have 

been studied independently, thoroughly and critically. Sociological method - used to collect primary information 

by conducting an anonymous survey. Mathematical - statistical methods - non-parametric analysis, graphical and 

tabular method, computer program Microsoft Excell, ver. 7.0.  The comparative analysis used Student's t-test for 

two independent samples (independent populations). The statistical significance of the effects is established by 

calculating the achieved level of significance p-level. Small p-level values show high reliability for the observed 

differences. A barrier value of 0.05 (5%) is usually assumed. 

 

Results: Nurses appreciate the need for continuing education through postgraduate training to increase their 

professional competence, which is key to building a modern vision of the nurse working with children with 

disabilities. The data from the study identified the following significant personal qualities that nurses working 

with children with disabilities should possess: professionalism, motivation, responsibility, empathy and a high 

threshold of patience for children with disabilities. "Communication skills", followed by "practical habits, skills, 

competencies" and "theoretical knowledge" of nurses, have a positive impact on the quality of health care for 

children with disabilities. The leading role of the teacher in the education of the students was outlined. The 

division of the СГДВУ discipline into two modules: "Nursing care for children with disabilities" and "Nursing 

care for adults with disabilities" and the introduction of the developed elective course, addressing the specific 

needs of children with various disabilities, will increase students' training. The introduction of the postgraduate 

training program for nurses created on the basis of research from the dissertation will increase their professional 

competence. 

 

Conclusion:. The development of the dissertation, the results and the analysis confirm the working hypothesis. 

The introduction of postgraduate education and elective course will help improving the quality of nursing care 

for children with disabilities. The developed "Guide for parents of children with disabilities" will help parents of 

children with disabilities to provide quality care in the home environment, as well as where to seek medical and 

social assistance. The formation of a modern vision of professional competence in nurses working with children 

with disabilities will produce virtuous changes that will serve as a real model for future action in the care of 

children with disabilities. Based on the results, appropriate recommendations were formulated to responsible 

professional, administrative and academic institutions. 

 

Key words: nurses working with children with disabilities, students nurses, training, continuing education, 

children with disabilities, deinstitutionalization 


