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Модел за наблюдение на пациенти с неоптимален контрол  

на артериалното налягане 

 

Грета Колева 

 

Model for monitoring of patients with non-optimal control of blood pressure: Arterial 

hypertension is a complex, chronic condition which is called the "silent killer." Patients are often 

asymptomatic, which may lead to late detection, treatment, and delay in the development of damage to 

specific organs and other debilitating complications. According to the WHO in 2003 more than half the 

people who are treated for hypertension drop out of care entirely within one year of diagnosis. Approximately 

75% of patients do not achieve optimal control due to poor performance of the treatment. Development of 

client-centered treatment plan with the patient is a fundamental aspect in the management of hypertension. 

The consequences of inadequate implementation of long-term therapies are poor health outcomes and 

increased healthcare costs. Much of care requires self-management and monitoring changes in the lifestyle 

of the patient . 

Key words: arterial hypertension, client-centered treatment plan, self-management, monitoring, 

lifestyle. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Хипертония или високо кръвно налягане представлява  медицинско състояние, 

при което кръвното налягане е значително по-високо от 140 за систолното и 90 за 

диастолното налягане. Артериалната хипертония (АХ) се подразделя на: 

есенциална (идиопатична) и  вторична  АХ[7]. 

Високото артериално налягане заема първото място от 26-те най-чести рискови 

фактори (РФ) като причина за смърт във всички региони на света [11].    

Резултати от срезово изследване през 2010 г. в 4 големи български града сред 

1535 лица, показва средни стойности на САН 144,1 mmHg, ДАН 84,6 mmHg при 

първото измерване. Средни стойности при второто измерване САН 141,1 mmHg  и 

ДАН 82,4 mmHg. Сред участниците е установена добра информираност относно 

влиянието на рисковите фактори, но въпреки това  контролът над тях е 

незадоволителен [1]. 

Канадската коалиция за превенция и контрол на високо кръвно налягане [12] е 

установила, че превенцията и контролът на хипертонията оказват голямо 

въздействие върху здравето, качеството на живот и смъртността. Други проучвания 

показват, че въпреки наличието на ефективно лечение, в много страни по-малко от 

25% от пациентите, лекувани за хипертония постигнат оптимален контрол на 

артериалното налягане (АН). В Канада, например, само 21% от пациентите на 

лечение на високо кръвно налягане успяват да контролират кръвното си налягане 

[8]. Във Великобритания и САЩ, само 7% и 30% от пациентите, а във Венецуела, 

само 4,5% от лекуваните [13].  

Ключов проблем за България е липсата на профилактичен подход към 

заболяванията в частност към сърдечно-съдовите заболявания, предвид доказаната 

и значимост. Периодът от появата на заболяването до посещението на лекар е 

твърде голям, след което процентът на ефективно лекуваните е много нисък. 

Ефективно лекувани в България се оказват около 6-10% от хипертониците [3]. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

Erhardt  и сътр. препоръчват лечението на АХ  да се разглежда като част от 

глобална сърдечно-съдовата стратегия за управление на риска. Контролът на АН е 

един от няколкото важни компоненти в анти-атеросклеротичната стратегия за 

пациенти с хипертония. Други важни фактори включват модификация на начина на 

живот, включително диетични промени, загуба на тегло и физическа активност. 
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Хипертонията може ефективно да се лекува и  евентуално да се предотврати чрез 

промени в начина на живот[5]. 

В медицинската практика е намерен начин за преодоляване на проблемите при 

управлението на хроничните заболявания, каквото е и АХ. Един от тях е създаване 

на специализирани сестрински амбулатории за наблюдение и лечение на болни с 

АХ, особено за тези с труден контрол и/или наличие на придружаващи болестни 

състояния, като ЗД, хронични бъбречни заболявания, коронарна болест на сърцето 

и др. Като предимства на подхода могат да се отбележат: по-тясна връзка между 

специалистът по здравни грижи (СЗГ) и пациента; по-добро обучение на болния; по-

холистичен подход и по-голяма гъвкавост в консултациите [9].  

Създадена през август 2010 г. в Нова Зенландия клиника по хипертония,  

използва медицински сестри за титруване на медикаменти назначени първоначално 

от лекар. Резултатите са съпоставени с друга група пациенти, получили титруване 

от лекар. Крайните резултати показали, че клиники основани на сестринско 

титруване са толкова ефективни, колкото и при лекар - титрувани в бързо постигане 

на желаното кръвно налягане [10]. 

Друго изследване на базата на 4 г. опит във водена от медицинска сестра 

амбулатория по хипертония, показват ефективността на медицинска сестра за 

постигането на желаната цел на АН при пациентите, като намали броя на лекарските 

консултации. 95% от пациентите проследявани само от медицинска сестра са 

постигнали желаните цели при сравнително редки посещения, инициирайки промени 

в стила на живот. Това доказва значителното влияние на медицинска сестра върху 

управлението на хипертонията и върху рисковият профил на пациента. Авторите 

предлагат данните да послужат като вдъхновение за други клиники и лекари за 

изпълнение на концепцията [4].  

Други автори отчитат, че медицинските сестри са ефективни за понижаване на 

сърдечно-съдовият риск, с акцент върху медицинското управление, начина на живот 

навиците и обучението на пациента [6]. Ролята на медицинската сестра в 

предоставянето на здравни грижи за пациенти с хронични заболявания като диабет, 

сърдечна недостатъчност и хипертония при работа в екип е неоспорима. Към 

специфичните умения на сестрата се открояват самостоятелно управление, 

подпомагане вземането на решения, система за доставяне на дизайн, клинични 

информационни системи, ресурси от общността и организационна подкрепа. 

Доказана е най-голямата роля на медицинската сестра при самостоятелно 

управление и подпомагане за вземането на решения [11]. 

В рамките на шест месечен период през 2015 г. бе извършено изследване за 

наблюдение на пациенти с недобър контрол на артериалното налягане от 

медицинска сестра. За целта на изследването е изработена карта–модел за 

мониторинг. Проследяването на пациентите е осъществено в специализиран 

кардиологичен кабинет в гр. Русе. В таблица 1 е представен макет на модела.  

 

Таблица 1. Модел за наблюдение на пациенти с АХ 

Карта – мониторинг на пациент с артериална хипертония 

 

........................................................             Образование: ...........................................  

                      / име  / 

........................................................             Семейно положение: .............................. 

                 / презиме  / 

........................................................             Трудова заетост: .................................... 

                / фамилия  /                                  

Възраст: ........................................              Доходи на домакинството: .....................

 



НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2015, том 54, серия 8.3  
 

 - 19 -

Местоживеене: .............................             Брой членове в домакинството: ............. 

 

Тел:................................................. 

 

Визита 1- изходна 

 АН след 5 минути почивка в седнало положение:  1-во измерване:  .......... 

                                                                  след 2 минути :  2-ро измерване:    ...........

 СЧ (след второто измерване на АН)                                                .............. 

▼ Телесно тегло         .........................                                    ▼ ИТМ   .....................   

▼ Височина                 .........................        ▼ Обиколка на талията   .....................    

 Лекарствена терапия: 

........................................................................................................................................ 

 Реален прием:.................................................................................................. 

 Приема допълнително медикаменти: ........................................................... 

 Не приема медикаментите:  ........................................................................... 

▼Лекарства повишаващи АН:(НСПВС)...................................................................... 

▼Лекарства повлияващи холестерола в кръвта:  .....................................................

▼Придружаващи заболявания:................................................................................... 

▼Захарен диабет .........................................................................................................

▼Хронична Бъбречна недостатъчност (ХБН)   ......................................................... 

▼Скала за оценка на здравето: ..................................................................................

▼Тютюнопушене:     .....................................................................................................

▼Употреба на алкохол:          □ концентрат                □ вино                    □ бира        

количество :                                       .....................             ....................         ................... 

▼Физическа активност:   ............................................................................................ 

▼Консумация на пресни храни дневно:  ....................................................................

▼Консумация на консервирани храни седмично:  .................................................... 

▼Консумация на прясна риба седмично:  ................................................................. 

▼Консумация на пълнозърнени храни седмично:  ................................................... 

▼Консумация на бял хляб дневно : ........................................................................... 

▼Консумация на сол: .................................................................................................. 

 

Визита 2  ( след 4-6 седмици)  

 

□ АН след 5 минути почивка в седнало положение:  1-во измерване:  ................... 

                                                            след 2 минути :  2-ро измерване: ....................

□ СЧ (след второто измерване на АН)                                                 ....................... 

□ Телесно тегло            ............................                     □ ИТМ              .......................  

 Лекарствена терапия: 

........................................................................................................................................ 

Реален прием:   ............................................................................................................ 

 Приема допълнително медикаменти: ........................................................... 

 Не приема медикаментите:   .......................................................................... 

□Лекарства повишаващи АН:(НСПВС)   .....................................................................

□Лекарства повлияващи холестерола в кръвта:  ...................................................... 

□ Възникнали странични явления свързани с лекарствата.......................................

□Възникнали заболявания и хоспитализации............................................................ 

□ Помяна във вида на антихипертензивната терапия............................................... 

□ Увеличени дози на същите медикаменти................................................................ 

□ Съвети за други лекарства....................................................................................... 

□ Съвети за сол.............................................................................................................

□ Съвети за начин на живот......................................................................................... 
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Визита 3  ( след 3 - 4 месеца) 

 

□ АН след 5 минути почивка в седнало положение:  1-во измерване: .................... 

                                                           след 2 минути :  2-ро измерване:  ....................

□ СЧ (след второто измерване на АН)                                                  ...................... 

□ Телесно тегло            ............................                     □ ИТМ               ......................  

 Лекарствена терапия: 

........................................................................................................................................ 

 Реален прием:  ................................................................................................ 

 Приема допълнително медикаменти: ........................................................... 

 Не приема медикаментите:  ........................................................................... 

□Лекарства повишаващи АН:(НСПВС)........................................................................

□Лекарства повлияващи холестерола в кръвта:  ...................................................... 

□ Възникнали странични явления свързани с лекарствата ......................................

□Възникнали заболявания и хоспитализации ........................................................... 

□ Помяна във вида на антихипертензивната терапия .............................................. 

□ Увеличени дози на същите медикаменти  .............................................................. 

□ Съвети за други лекарства....................................................................................... 

□ Съвети за сол  ...........................................................................................................

□ Съвети за начин на живот  ....................................................................................... 

 

Визита 4 – заключителна (6-ти месец) 

 

 АН след 5 минути почивка в седнало положение:  1-во измерване: .......... 

                                                                  след 2 минути :  2-ро измерване:  .............

 СЧ (след второто измерване на АН)                                            .................. 

▼ Телесно тегло         .........................                                     ▼ ИТМ   .....................  

▼ Височина                 .........................           ▼ Обиколка на талията  ....................   

 Лекарствена терапия: 

........................................................................................................................................ 

 Реален прием:   ............................................................................................... 

 Приема допълнително медикаменти: ........................................................... 

 Не приема медикаментите: ............................................................................ 

▼Лекарства повишаващи АН:(НСПВС)...................................................................... 

▼Лекарства повлияващи холестерола в кръвта:  .....................................................

▼Придружаващи заболявания:   ................................................................................  

▼Захарен диабет    ......................................................................................................

▼Хронична Бъбречна недостатъчност (ХБН)   ......................................................... 

▼Скала за оценка на здравето: ..................................................................................

▼Тютюнопушене:      ....................................................................................................

▼Употреба на алкохол:         □ концентрат                  □ вино                    □ бира       

количество :                                      ......................             ....................           ....................

▼Физическа активност:    ........................................................................................... 

▼Консумация на пресни храни дневно:  .................................................................... 

▼Консумация на консервирани храни седмично: ..................................................... 

▼Консумация на прясна риба седмично: .................................................................. 

▼Консумация на пълнозърнести храни седмично:  ..................................................

▼Консумация на бял хляб дневно :  .......................................................................... 

▼Консумация на сол:   ................................................................................................ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В нашата страна Наредба №1 от 08.02.2011г.[2] регламентира 

професионалните дейности, които медицинската сестра може да извършва 

самостоятелно или по лекарско назначение. Самостоятелните дейности включват: 

предоставяне и събиране на здравна информация, промоция и превенция и 

профилактика на болестите, предоставяне на медицински и здравни грижи и 

разработване на проекти, провеждане на обучение и изследвания в областта на 

здравните грижи. Все още не е регламентирано самостоятелното извършване на 

гореспоменатите дейности във вида и по начина по който те се извършват в редица 

други здравни системи. Не са признати до необходимата степен компетентностите, 

които медицинската сестра придобиват по време на три годишният курс на обучение 

и едногодишният преддипломен стаж. В първичната здравна помощ, където най-

широко са застъпени превенцията и профилактиката на заболяванията, никой не 

приема медицинската сестра като предоставяща тази дейност – нито пациентите, 

нито лекарите. В областта на специализираната извън болнична помощ, работата на 

медицинската сестра се изразява предимно в попълване на медицинска 

документация. За промяна на гореизложените обстоятелства е необходимо 

използване на опита на развитите страни в областта на сестринството и 

законодателна воля за допускане на медицинската сестра свободно да практикува 

професията си, а не принудително поставяне в ситуация на зависимост и 

подчинение.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Найденов, Ст., Св. Торбова, Ф. Николов, СВ. Цонев, Н Найденова, 

Характеристика и контрол на артериалната хипертония и някои придружаващи 

рискови фактори в българската градска популация, Сърдечно-съдови заболявания, 

43, 2012, с.16 

[2] Наредба № 1 от 2011 за професионалните дейности, които медицинските 

сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти 

могат да извършват по назначение или самостоятелно, МЗ, обн. ДВ бр.15 от 

18.02.2011г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.  

[3] Торбова Св.,: Само 6-10% от хипертониците у нас се лекуват ефективно, 

2005,  http://novinar.bg/news/prof-svetla-torbova-samo-6-10-ot-hipertonitcite-u-nas-se-

lekuvat-efektivno_MTY0NTs0Nw==.html#) 

[4] Andersen UO(1), Simper AM, H. Ibsen, TL Svendsen, Treating the hypertensive 

patient in a nurse-led hypertension clinic. Blood Press. 2010 Jun;19(3):182-7. doi: 

10.3109/08037051003606405 http://www. gnmhealthcare. com/pdf/05-2010/20/BLOv19i3-

05200214-467174_08037051003606405.pdf 

[5] Erhardt Leif, R. Moller, JG Puig, Comprehensie cardiovascular risk management – 

what it mean in practis?,  Vasc Health Risk Manag., 2007 Oct; 3(5): 587-603 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2291303 

[6] Gambino KK, L., Planavsky, H. Gaudette, Transition toward a nurse practitioner-

managed clinic. Cardiovasc Nurs,  2009 Mar-Apr;24(2):132-9. doi: 

10.1097/JCN.0b013e318197aa0f. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19242279 

[7] Heart and Stroke Foundation of Ontario and Registered Nurses’ Association of 

Ontario (2005). Nursing Management of Hypertension, Toronto, Canada.) 

[8] Joffres, M., Hamet, P., MacLean, D., L’italien, G., & Fodor, G. (2001). Distribution 

of blood pressure and hypertension in Canada and the United States. American Journal of 

Hypertension, 14(11, Part 1), 1099-1105.) 

[9] Nurse management for hypertension: A systems approach Am J Hypertens (2004) 

17 (10): 921-927 doi:10.1016/j.amjhyper.2004.06.006 

http://ajh.oxfordjournals.org/search?fulltext=nurse+management&sortspec=date&submit=

Submit&andorexactfulltext=phrase 



НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2015, том 54, серия 8.3  
 

 - 22 -

[10] Taylor D., V. van der Merwe, W . van der Merwe W., Nurse titration) clinics to 

achieve rapid control of blood pressure., PMID: 22970534, . N Z Med J. 2012 May 

25;125(1355):31-40., http://www.ncbi. nlm.nih.gov /pubmed/ 22722213 

[11] Watts SA, J. Gee, ME O'Day, K. Schaub,  R. Lawrence, D. Aron, S. Kirsh,  

Nurse practitioner-led ultidisciplinary teams to improve chronic illness care: the unique 

strengths of nurse practitioners applied to shared medical appointments/group visits,  J Am 

Acad Nurse Pract. 2009 Mar;21(3):167-72. doi:10.1111/j.1745-7599.2008.00379.x. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19302693 

[12] Word Health Organisation / International Society of Hypertension. Statement 

Management of Hypertension. J.Hypertens.,2003,21,1983-92 

[13] World Health Organization (2003a). Adherence to long-term therapies: Evidence 

for action. Geneva: World Health Organization.  

 

За контакти: 

ас. Грета Колева, Катедра “Здравни грижи”, Русенски университет “Ангел 

Кънчев”, тел.: 0882 517 173, е-mail: gkoleva@uni-ruse.bg 

 

Докладът е рецензиран. 

 

  



НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2015, том 54, серия 8.3  
 

 - 23 -

 

 

 

 

РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ  КЪНЧЕВ” 

UNIVERSITY  OF  RUSE  „ANGEL  KANCHEV“   

 
 

Д И П Л О М А 

Програмният комитет на    

Научната конференция РУ&СУ’15  

награждава с КРИСТАЛЕН  ПРИЗ 

“THE  BEST  PAPER” 

ГРЕТА КОЛЕВА,  

 

автор на доклада 

“Модел за наблюдение на пациенти  

с неоптимален контрол  

на артериалното налягане” 

 

D I P L O M A 

The Programme Committee of 

the Scientific Conference RU&SU'15 

awards the Crystal Prize "THE  BEST  PAPER" 

to GRETA KOLEVA 

  author of the paper  

 

 „A Model for Monitoring Patients  

with Suboptimal Blood Pressure Control” 
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