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Утвърждавам като приложение към учебния план за учебна 2019/2020 година 

Решение на Факултетен съвет протокол 34/19.09.2019 г  

 

ЧЛ.КОР.ПРОФ.Д-Р ИВАН МИТОВ, ДМН 

ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 

 

ПРОГРАМА 

  

ЗА ЛЯТНА УЧЕБНА ПРАКТИКА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА, СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ Х 

ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 

ГОДИНА  

 

 

 

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 

 

1. Запознаване с начините за хоспитализация на пациент – планово и по спешност.  

2. Запознаване с медицинската документация в доболничната и болничната медицинска помощ – 

направления за хоспитализация, амбулаторен лист, медицинско направление, направление за 

специализирана медицинска помощ, направление за високоспециализирани медицински 

дейности, видове медицински журнали в приемен кабинет и клинична структура, структура на 

„Лист история на заболяването“ и „температурен лист“, „Информирано съгласие на пациента“ и 

др. 

3. Санитарна  обработка  на  новопостъпил  болен  –  хигиенизиране,  обличане, 

обезпаразитяване, настаняване в болнично легло. 

4. Организация на болничните легла в болнична стая. Подреждане  на  болничното  легло – 

особености при пациенти във Вътрешна клиника и/или в Хирургическа клиника,  в Интензивно 

отделение, в детска клиника. 

5. Смяна на постелното бельо на лежащо болен. 

6. Поддържане личната хигиена на лежащо болен:  тоалет на болния - устна кухина, очи, уши и 

нос, тоалет на кожа  и  кожни  гънки  при възрастни и/или  деца; профилактика на декубитални 

рани. 

7. Организация на храненето на хаспитализирани пациенти. Правила за хранене  на  лежащо 

болен  -  възрастни и/или деца. Видове диети. 

8. Подготовка на болните и болничната стая за визитация. 

9. Подготовка на разтвори и апаратура за антисептика и асептика и приложението им. 

10. Подготовка на превързочни материали за стерилизация. 

11. Подготовка на използван медицински инструментариум за стерилизация. 

12. Поставяне  на  грейка,  съгреваещ  и  студен  компрес,  влажни  обтривания, поставяне на 

мехур  с лед и др. физикални методи за въздействие върху човешкото тяло. 

13. Грижи за болните в интензивна клинична структура. 

14. Поставяне и извозване на лежащо болен в количка и/или носилка. 

15. Съпровождане на трудноподвижни болни. 

16. Познание за определяне на кръвни групи. 

17. Участие в сутрешен рапорт и предаване на дежурство.  
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ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО  ВЪТРЕШНИ  БОЛЕСТИ 

 

1. Приемане на пациент в клинична структура по вътрешни болести – организация на процеса. 

Настаняване, тоалет, хранене. Организация на лечебни, консултативни и диагностични дейности. 

2. Измерване на телесна температура и показатели на хемодинамиката – пулс, артериално 

налягане. 

3. Клизми – видове, показания, начин на осъществяване на манипулацията. 

4. Назо-гастрална сонда – видове, показания и начини за поставяне. 

5. Осигуряване на венозна линия. Периферен и централен венозен път. Индикации, усложнения. 

6. Включване на венозни инфузии. 

7. Вземане и изпращане секрети за микробиологично изследване – правила и показания. 

8. Показания и правила за вземане на храчки за микробиологично изследване. 

9. Показания и правила при вземане на фекални материи за микробиологично изследване и 

окултни кръвоизливи. 

10. Показания, правила и начини за вземане на кръв за хемокултура. 

11.  Извършване на ЕКГ. 

12. Определяне на кръвни групи.  

13. Интерпретация за клинико – лабораторни и образни изследвания. 

14. Присъствие на: ежедневни сутрешни лекарски рапорти, сутрешна визитация, главна 

визитация, клиничен съвет, лекарски консилиум. 

15. Други неупоменати дейности и манипулации. 

 

 

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ  ПО  ХИРУРГИЧЕСКИ  БОЛЕСТИ 

 

1. Приемане на пациент в клинична структура по хирургически болести – организация на 

процеса. Специфика на дейностите при  планови и спешни пациенти.  

2. Настаняване и тоалет на хирургично болен пациент. Организация на диагностичния, лечебния,  

 консултативния процес. Подготовка на пациента за оперативно лечение. 

3. Измерване на телесна температура и показатели на хемодинамиката – пулс, артериално  

 налягане. 

4. Клизми – видове, показания, начин на осъществяване на манипулацията. 

5. Назо-гастрална сонда – видове, показания и начини за поставяне. 

6. Назогастрална сонда на Blackmore-Sangstacken. 

7. Правила за захранване на опериран пациент. Правила за хранене на пациент през стома. 

8. Осигуряване на венозна линия. Периферен и централен венозен път. Индикации, усложнения. 

9. Включване и поддържане на венозни инфузии. 

10. Показания, правила и начини за вземане на кръв за хемокултура. 

11. Показания и правила за вземане на секрети от рана и дренажи. 

12. Определяне на кръвни групи. Асистиране при преливане на кръв и кръвни продукти – 

правила, показания, усложнения, лечение на усложненията 

13. Интерпретация на клинико - лабораторни изследвания и на образни изследвания. 

14. Запознаване с организация на работата в превързочна зала. 

15. Правила при осъществяване на асептични и септични превръзки. 

16. Запознаване с организацията на работа в операционен блок – присъствие в операционния 

блок при подготовката на хирургическия екип за операция и при оперативна интервенця. 

17. Присъствие на: ежедневни сутрешни лекарски рапорти, сутрешна визитация, главна  

 визитация, клиничен съвет, лекарски консилиум. 

18.  Други неупоменати манипулации. 


