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Кратък исторически преглед на обучението на медицински сестри в 
Благоевград

Обучението на медицински сестри в Благоевград е традиция. 

От 1951г до 2008г. в Благоевград се обучават непрекъснато 

медицински сестри.  

 До 1997г., обучението се извършва в два профила – Медицинска 

сестра общ профил и Медицинска сестра детски профил. След 

1998г., обучението е само в специалност Медицинска сестра общ 

профил.

2008-г Медицински колеж – Благоевград е закрит.

През 2015г. в ЮЗУ“Неофит Рилски“ към ФОЗС се разкрива катедра 

Здравни грижи и се възобновява обучението на медицински сестри. 



 Обучението в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – по специалност от 
регулирани професии „Медицинска сестра“ в момента

 В момента в катедрата се обучават 112 студенти в специалност 

Медицинска сестра.

Срока на обучение е 4 години - редовна форма на обучение. 

 Придобитата Образователно квалификационна степен е Бакалавър.

Специалността Медицинска сестра е към регулираните професии и 

обучението се извършва според единните държавни изисквания. 

 Обучението е насочено повече към Медицинска сестра общ профил. 

Медицинските сестри се подготвят преди всичко за работа в болнични 

заведения.



 Обучение насочено към детската възраст.

Детска психология – изучава се в 1-ви курс, 1-ви семестър – 15 
академични часа.

Детска педагогика - изучава се в 1-ви курс, 1-ви семестър – 15 
академични часа.

Сестрински грижи в педиатрията - изучава се в 3-ти курс, 6-ти 
семестър – 45 академични часа.

Сестрински грижи за родилка и новородено - изучава се в 3-ти 
курс, 5-ти семестър – 30 академични часа.

Педиатрия с неонатология - изучава се в 3-ти курс, 6-ти семестър –
45 академични часа.

 Учебна практика в детска ясла – 1-ви и 2-ри семестър общо 120 
академични часа и преддипломен стаж – 80 астрономически часа.



 Възниква въпроса: Достатъчно ли е обучението, което се провежда в 
момента, за да се подготвят студентите обучаващи се в специалност 
„Медицинска сестра“ за работа в детска ясла?

Тези общо 150 академични часа не са малко, но са насочени към 

подготовка на медицинските сестри за работа в болнични 

заведения. 

Завършващите в момента медицински сестри, са по-добре 

подготвени за работа в Детски отделения, Детски консултациии, 

където се акцентира върху здравословните проблеми на децата. 

Учебна практика 120 часа и 80 часа преддипломен стаж са опит 

да се запознаят студентите по-конкретно с работата на 

медицинските сестри в детска ясла и да развият умения за 

общуване с децата, родителите им и подготовка и провеждане на 

занимания.



 Според водещи специалисти в областта на ранната детска 
възраст, работата в детска ясла е специфична и има 
своите особености.

Според В. Томова-Манова - Работата с децата в детските ясли 
представлява сложно и многостранно единство от 
педагогически, психологически, физиологически, хигиенни, 
медицински и др. въздействия.

 Чрез тези многостранни въздействия се осъществява правилно
физическо и психическо развитие на децата. 

Твърде важни психологически проблеми възникват в 
детските ясли в процеса на самото провеждане на 
възпитателната работа и въобще на цялата работа по 
организиране живота на децата. 



 Какво включва обучението по време на учебната 
практика в детска ясла?

 Учебната практика в детска ясла има няколко цели:

 Да се запознаят студентите с детската ясла като институция, която 

помага на родителите в грижите, възпитанието и обучението на децата 

от ранна детска възраст.

 На базата на теоретичните знания, които са получили от лекционния 

курс и учебните упражнения по Детската педагогика, да развият 

практически умения, за подготовка и провеждане на занимания в 

детска ясла.

 Да се запознаят с методите за адаптация на децата при приемането 

им в детска ясла.

 Да развият умения за общуване с родителите.



През първи учебен семестър се разглеждат тематични 
единици насочени към:
- Структурата на детската ясла 
- Организацията на работа на медицинската сестра в детска 
ясла 
- Режимните моменти и участието на медицинската сестра 

във всеки един от тях.

Студентите участват в:

Сутрешния прием на децата

Организираните занимания, но само като наблюдатели

Подготовката за хранене и храненето на децата

Подготовка за сън



 През втори учебен семестър се разглеждат тематични 
единици насочени към методиката за подготовка и 
провеждане на различни видове занимания в детска ясла.

Всеки студент подготвя с помощта на преподавателя, който 
води учебната практика в детска ясла, педагога и директора на 
детската ясла, едно занимание и го провежда самостоятелно с 
децата от групата, в която е разпределен.

 По време на преддипломния стаж от студентите се изисква 
да участват активно във всички режимни моменти и отново да 
подготвят и проведат самостоятелно едно занимание. 



 И отново въпроса: Достатъчно ли е това обучение, за да подготви 
бъдещите медицински сестри за работа в детска ясла?

 Смятам, че  този път отговора на въпроса следва да се даде от гледна 

точка на студентите.

 И за тази цел, проведох  анкетно проучване сред студентите от катедра 

здравни грижи специалности „Медицинска сестра“ 3-ти, 4-ти курс и 

дипломирани студенти от випуск 2020г.

 Избрът е върху тези групи студенти, защото те са преминали обучението 

по Детска педагогика и Детска психология, Учебната практика в детска 

ясла и преддипломния стаж и биха могли правилно да преценят дали се 

чувстват готови за работа в детска ясла.



 Проучването бе започнато в края на месец декември 2020г., когато беше 
изготвена анкетната карта, а през месец януари бяха анкетирани 
студентите. Цялостната обработката на получените данни още не е 
завършена, но ще представя част от резултати.

 На 83 студенти беше изпратен електронен формуляр за анкетно 
проучване.

 Обратно бяха получени 63 от изпратените електронни формуляри за 
анкетно проучване.

 На студентите бяха зададени въпроси свързани с: 

Удоволетвореността им от теоретичното и практическо обучение, което са 

получили по време на обучението си.

Готовността им да участват в следдипломно обучение насочено към 

развивиане на професионални умения за работа в детска ясла.

Мнението им за промените, които трябва да се направят в обучението.
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Бихте ли участвали в следдипломно 
обучение насочено към работата на 
медицинските сестри в детска ясла?
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Според Вас, необходими ли са повече часове от предвидените сега за учебна 
практика в детска ясла?
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Бихте ли се възползвали от възможността в рамките на базовото ви обучение да 
получите специализация за работа в детска ясла?
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Изводи: 

Предвиденото теоретично обучение в катедра Здравни грижи към ЮЗУ 

„Неофит Рилски “ – Благоевград, насочено към работа на бъдещите 

медицински сестри с деца от ранна детска възраст, се оценява като 

достатъчно от страна на анкетираните студенти.

 Според данните получени от анкетното проучване, студентите биха 

желали да се увеличат часовете за  практическо обучение в детска ясла, за 

да развият по-добри умения за общуване с децата и техните родители.

 Анкетираните студенти биха се включили в допълнително обучени за 

работа с деца от ранна детска възраст по  време на следването им, защото 

това ще им даде възможност за по-добра професионална изява.



Препоръки:

Да се обмисли промяна в сега съществуващите планове и да се 

увеличат часовете за учебна практика в детска ясла.

Да се направи промяна в избираемите и факултативните учебни 

дисциплини, като се предложат учебни дисциплини, които ще 

отговорят на желанието на студентите по-конкретно да се 

запознаят с методиката за провеждане на занимания в детска 

ясла. 

 Да се насочат тематичните единици за учебна практика в 
детска ясла към темите, които са посочени от студентите.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


