
РЕЗЮМЕТА
на научните публикации 

на гл. ас. Пенка Петкова Врачева, д.м. 
във връзка с участие в конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент“ по 
„Управление на здравните грижи“, област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве 
за нуждите на специалност „Лекарски асистент“ към катедра „Здравни грижи“, 

Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в 
ДВ бр. 6 / 21.01.2022 г.

Български Червен кръст. 
Хуманитарни политики и дейности – акценти

Резюме:

  С монографичният труд „Български Червен кръст. Хуманитарни политики и дейности - 
акценти“, като автор имам за цел да представя на читателя историята, развитието и мисията на 
БЧК. Без претенции за изчерпателност по темата, представям хуманитарните политики и дела 
на организацията съградила през 143-годишната си история безспорен авторитет на най-
голяма неправителствена, хуманитарна организация. 
  В съдържателен аспект монографията е структурирана в четири глави.
  Първата глава представя кратък исторически очерк за създаването и утвърждаването на БЧК, 
както и все по-голямата мащабност на хуманитарните мисии през годините. Отредено е 
специално внимание на младежката структура – Българският Младежки Червен кръст в 
навечерието на 100-годишния юбилей.
 Втората глава е посветена на постоянните формирования на БЧК за оказване на първа помощ 
на пострадали и превенция на инциденти с представени статистически данни за мащабността 
на спасителните дейности, тяхното естество и професионалната подготовка на екипите.
 Хуманитарните политики и дейности на организацията, основани на милосърдие, са описани в 
третата глава на монографията. Представени са политиките за обучение на целеви групи от 
обществото по първа  долекарска помощ /ПДП/, развитие на доброволчество, работа с бежанци 
и мигранти, доброволно и безвъзмездно кръводаряване, фондонабиране, хуманитарно 
подпомагане, международно сътрудничество. 
 В четвърта глава споделям личен опит в реализиране политиката за обучение по ПДП при 
подготовка на ученици от старозагорско училище за периода 1997 – 2014 год. и техните 
постижения в процеса. Представям резултати от емпирични социологически проучвания с 
родители на ученици от четири учебни заведения в гр. Стара Загора, относно обучението по 
ПДП на подрастващите, както мнението и нагласите за участие в тази политика на студентите 
„Лекарски асистенти“ от Медицински факултет, Тракийски университет гр. Стара Загора, като 
бъдещи медицински професионалисти.

Ключови думи: БЧК, хуманитарни политики, дейности, първа долекарска помощ



ПРОФЕСИЯ МЕДИЦИНСКИ ФЕЛДШЕР В БЪЛГАРИЯ
Възникване и развитие до наши дни

Резюме:

 Здравеопазването е ключова сфера от обществения живот с възвишена цел – 
опазване и подобряване здравното състояние на населението. 
 Важността на темата „Здравеопазване“ и динамичните промени в България, 
разтърсващи здравната ни система, изискват и задължават да се търси нов 
мироглед или научен подход за обстоен анализ на действителността за 
намиране на работещи решения, гарантиращи постигане основната цел на 
здравеопазването. Успехът е невъзможен без исторически преглед с 
интерпретация на събития и обстоятелства, определящи заключения важни за 
бъдещето. В този смисъл вярвам, че предоставената в монографичния труд 
информация за професия „Фелдшер“ и практикуването на специалистите в 
условията на различни предизвикателства през 143-годишен времеви период 
ще има принос при анализа на проблемите в здравната ни система – 
исторически периодично повтарящи се. Информацията е ценна предвид 
глобализацията на професията и утвърждаването под наименованието 
„Лекарски асистент“ с  възможности за успешна реализация на 
професионалистите в съвремието в полза на обществото, като позитивен 
аргумент в периодичния дебат за необходимостта от кадрите и съществуването 
на професията в България.

Ключови думи: фелдшер, професия, професионалисти, лекарски асистент



























ДЕСМУРГИЯ

Резюме:

 Учебното пособие „Десмургия“ е посветено на научната и практическа значимост на 
десмургията с отношение към качествената подготовка на бъдещите медицински 
специалисти. 
 В съдържателен аспект пособието включва: въведение в десмургията, представяне на 
бинтовете, видовете превръзки и правилата за тяхното извършване. Описани са алгоритмите 
на превързочната техника при различни видове превръзки, онагледени с цветни 
изображения – предимно авторски снимков материал. 
Дидактическата стойност на пособието го прави подходящо за обучение и самоподготовка на 
студенти от медицинските специалности, с възможност за максимално добро овладяване на 
превързочните техники и придобиване на базови професионални компетенции от областта 
на десмургията.
 Пособието може да бъде в помощ на професионалистите работещи в хирургичните 
клиники, центровете за спешна медицинска помощ, извънболничната здравна помощ и 
други структури на лечебните заведения.  
Ключови думи: превръзка, бинт, алгоритъм, техника.


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



