
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВОЕННОСЛУЖЕЩ В МЕДИЦИНСКИЯ 

ПУНКТ 

Медицинска сестра военнослужещ в медицинския пункт на военно 

формирование изпълнява основните задължения на медицинска сестра: 

изпълнява лекарските назначения, подпомага лекаря при извършваните 

манипулации и придружава болни, пострадали и нуждаещи се от 

специализирана помощ до медицинско заведение, както и участва в 

извършването на годишните профилактични медицински прегледи. При 

необходимост осигурява и спешна медицинска помощ.  

Участва и осигурява, като медицинско лице, провеждането на 

занятията по физическа подготовка, стрелби, лагери и други.  

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В 

МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 

 Изпълнява лекарските назначения. 

 Наблюдава болните в стационара. 

 Оказва медицинска помощ при наранявания. 

 Помага на лекаря при извършваните манипулации. 

 Стерилизира и осигурява правилно съхранение на 

хирургическия инструментариум и превързочния материал. 

 Да води документацията в медицинския пункт на частта в 

съответствие с нормативните документи и указанията на началника на 

медицинския пункт. 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВОЕННОСЛУЖЕЩ В ПОЛЕВА 

БОЛНИЦА НА МОДУЛНИ ВОЕННОМЕДИЦИНСКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Медицинска сестра военнослужещ в полева болница на Модулни 

военномедицински формирования изпълнява основните задължения на 

медицинска сестра: подпомага лекарите при вземане на решения по 

отношение грижите за болните при кризисни ситуации от военен и 

невоенен характер, отговаря за организацията, качеството на здравните 

грижи и обслужване на пациентите, носи отговорност за асептиката и 

антисептиката, съхранява медико-санитарното имущество, както и 

изпълнява лекарските назначения и отговаря за санитарно-хигиенното 

състояние.  



Във времето извън мисии непрекъснато да повишава клиничната 

си подготовка чрез работа по график в съответната катедра /клиника/ на 

ВМА..  

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ПОЛЕВА 

БОЛНИЦА НА МОДУЛНИ ВОЕННОМЕДИЦИНСКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 Подпомага лекарите при вземане на решения по отношение 

грижите за болните при кризисни ситуации от военен и невоенен 

характер. 

 Отговаря за организацията, качеството на здравните грижи и 

обслужване на пациентите. 

 Оказва медицинска помощ при наранявания. 

 Помага на лекаря при извършваните манипулации. 

 Стерилизира и осигурява правилно съхранение на 

хирургическия инструментариум и превързочния материал. 

 Съхранява медико-санитарното имущество. 

 

 


