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Отговорност и мисия

• Прилагаме добрите национални и 
международни практики по здравни грижи

• Участваме в развитието на българското 
здравеопазване в духа на Европейската 
стратегия „Здраве 2020“ 

• Следваме принципите на международното 
движение на СЗО и партньори за универсално 
здравно покритие - 2030



Философия на сестринството

Висок професионализъм за постигане 
на здраве, благоденствие и надежда.



Сестринството е …

успешна комбинация от техническа експертиза,
клинични знания и умения, ефективно
планиране и ресурсно обезпечаване на
процеса на извършване на здравните грижи.



Европейската стратегия за развитие на 
сестринската и акушерска професии

“Mедицинските сестри и акушерките имат ключова и
изключително важна роля при справяне със здравните
предизвикателства на нашето време, както и с
осигуряването на висококачествени, достъпни, и
ефективни здравни грижи за пациента и обществото.”



Мюнхенската декларация 
„Медицинските сестри и акушерките 

– сила за здраве“

 основен документ за развитие на
професиите и съдейства за пълно признаване
на автономността на сестринството и
акушерството



Нашият глас трябва и ще бъде чут!

Не може да има здравеопазване без нас!

Време е политиците да осъзнаят, че трябва да 
инвестират в ПЗГ, за да имат изборен електорат. 



Защо сега?

в предизборна ситуация сме
поредица от протести със справедливи искания
здравните грижи са важна част от лечебния 

процес
Необходимост от постигане на универсално 

здравно покритие до 2030г.



Кои сме ние?

БАПЗГ е:
 независимо съсловно сдружение 
с нестопанска цел
регистрирано по ЗСОМСААМСЗПФ
обединява медицинските сестри, акушерките 

и асоциираните медицински специалисти в 
Република България



Стремим се :

към издигане и утвърждаване на професиите 
активно представителство пред 

управленските органи на всички нива
да влияем върху здравните политики
да сме гарант за високо качество на 

предоставените здравни грижи



Основен фокус на грижите

• етично професионално поведение 

• безопасност на пациента



Основна цел на БАПЗГ 

да представлява своите членове 
и да се грижи за 
професионалното им израстване, 
продължаващото обучение и 
социалния им статус



Основни дейности на БАПЗГ

 организира, координира и регистрира и 
провежда продължаващото обучение

 издава сертификати за професионална
квалификация

 Издава списание «Здравни грижи» и 
ежемесечен електронен бюлетин 
«Здравни грижи»



Задача на БАПЗГ

инвестициите в сестринството са печеливши
 са необходими стимули за здравните 
специалисти за оставане в България

Да убеди управляващите, че:  



„Да се справим с неравенствата в 
здравеопазването – да осигурим равен 
достъп и качествени здравни грижи за 

всички”



Здраве 2020 

Разчита се на професионалистите по здравни
грижи да се реализират така, че здравните
системи да се ориентират към предоставяне на
достъпни, ефективни, интегрирани и „приятел-
ски“ ориентирани към пациента здравни грижи.



Относителна важност по национални въпроси 
за Европейците
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Здравните системи в Европа са изправени пред 
редица предизвикателства:

ускорено навлизане на нови технологии в 
медицината; 
подобряване на обхвата и качеството на здравните 
услуги;
подобряване на диагностиката , превенцията  и 
лечението; 
необходимост от добре обучен и добре платен 
персонал;
нови или добре забравени здравни заплахи, като 
редица заразни заболявания.



Потребност от здравни грижи

Потребността от здравни грижи в света и у нас 
непрекъснато нараства поради:
застаряване на населението;
скъсяване на болничния престой;
нарастване броя на хроничните заболявания и 

инвалидност;
мобилността на младите хора и отпадане на 

традицията за грижи за възрастните родители.



Препоръки на EFNNMA и СЗО от 2008г.

Здравната система – здраве и благоденствие

Ние настояваме за по-големи инвестиции в
здравната система и изискваме ...



Националните правителства да:

разширят ключовата роля на професиналистите 
по здравни грижи при планиране на 
осъществяването на здравните грижи

осигурят обучение за медицински сестри и 
акушерки, отговарящи на съвременните и 
бъдещи изисквания



Националните правителства да:

подкрепят лидерската роля и да подготвят 
компетенциите на професионалистите по 
здравни грижи;

работят за предлагането на здравни услуги в 
първичните здравни грижи и да се допринесе за 
укрепване на здравето и благосъстоянието на 
нацията.



Нови предизвикателства:

налице е миграция на здравни професионалисти 
в страни от ЕС и извън него;
В периода между 2015 и 2080 г. броят на лицата 

на възраст над 65 години в Европа ще нарастне 
с 57%



Ситуацията у нас

№ Професия Работещи ПЗГ Средна възраст

1 Медицинска сестра 25341 53

2 Акушерка 3559 51

3 Фелдшер 2029 57

4 Медицински лаборант 2627 49

5 Рентгенов лаборант 1126 48

6 Рехабилитатор 1031 50



Проблемите

Общият брой на медицинските сестри  и акушерките 
в България е критично нисък

25341 медицински сестри на средна възраст 53 г.

3559 акушерки на средна възраст 51 г.



Проблемите

Няма задължително съотношение за брой
медицински сестри към брой население:

средно в ЕС - 750 медицински сестри на
100 000 души население

у нас - 422 медицински сестри на 100 000



Проблемите

• кризата за медицински специалисти е 
повсеместна

• несигурност за работните места
• унизително ниски заплати
• недоволство от страна на пациентите 
• недоволство от страна на медицинските 

специалисти 



От броя на медицинските сестри зависи 
безопасността на пациента

Недостигът на медицински сестри води до:
компрометиране на качеството на здравните 

грижи 
проява на нежелани странични ефекти за 

пациентите 
ниски клинични резултати и повишена смъртност 

в болниците



• Проучване на ICN доказва, че увеличаването на
броя на медицинските сестри с 1 на 10 легла
води до намаляване на смъртността от мозъчни
и сърдечно- съдови инциденти в първите 30 дни
с 11-28%, както и с 8-12% една година след
инцидента.

• СЗО алармира, че в следващите 10 години се
очаква недостиг от 9 милиона медицински
сестри глобално!



“Инвестициите в здравните грижи се възвръщат,
тъй като наличието на достатъчно мотивиран и
добре обучен персонал намалява смъртността и
повишава качеството на грижите.“
(Linda Aiken, 2012)



Само чрез подходящи инвестиции в медицинското
образование Европа и отделните нации ще
постигнат по-добри резултати за пациентите, по-
висока удовлетвореност у работещите, по
ефикасни интегрирани грижи и всичко това зависи
от квалификацията на професионалистите по
здравни грижи, най-голямата професионална
група в здравеопазването.
(Linda Aiken, 2012)



Какво зависи от нас?
Ние, специалистите по здравни грижи:

 влияем върху здравето и благоденствието на хората чрез 
професионални грижи

 гарантираме безопасност за пациента
 участваме при вземане на решения за здравните грижи
 променяме глобалното здраве чрез непрекъснато повишаване на 

нашите знания и професионална квалификация 

Ние сме гласът, който води към здраве за всички!



Какво зависи от Вас? 

Политическо съгласие за развитие на здравните
грижи в България и разработване на национална
стратегия и план за действие до 2030 г.
Промяна на модела на финансиране на

здравната система, която да доведе до достойно
оценяване на труда ни
Диференцирано заплащане на труда ни,

съобразно придобитата квалификация, съгласно
КТД.



Какво зависи от Вас? 

 Задължително участие на държавата и работодателите в
кариерното израстване и продължаващото обучение на
специалистите по здравни грижи.

 Приемане и спазване на медицинските стандарти, с ясен
регламент за необходимия брой медицински сестри,
акушерки, фелдшери/лекарски асистенти,
рехабилитатори, медицински и рентгенови
лаборанти, спрямо броя на пациентите в болниците, в
кабинетите, в лабораториите, децата в детските ясли,
градини и училища, в домовете за медико-социални
грижи и във всички структури, където полагаме
висококвалифициран труд на ръба на оцеляването.



Бъдещето ...

Без бариери пред признанието и
удовлетвореността както на обществото, така и
на професионалистите по здравни грижи!



Заедно ще успеем!


