
ПРИЗИВ 
НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ 

ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ (БАПЗГ) 

 КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЕВРОДЕПУТАТИ  
 
Европейската федерация на сестринските асоциации (EFN), представляваща 6 милиона 
медицински сестри от Европа и Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи (БАПЗГ), представляваща 35 000 професионалисти по здравни грижи са 
сериозен електорален глас.   
 
Ние призоваваме за: 
 Инвестиции в образование, продължаващо обучение и квалификация 
 Ефективно планиране и управление на човешките ресурси 
 Справедливи условия на труд 
 Достойно заплащане 
 Политически решения, базирани на научни доказателства 

 
Инвестициите в здравните грижи спасяват живот!  
 
Призив на БАПЗГ към кандидатите за евродепутати 
Европейската федерация на сестринските асоциации (EFN), представляваща 6 милиона 
медицински сестри от Европа и Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи (БАПЗГ), представляваща 35 000 професионалисти по здравни грижи са 
сериозен електорален глас. Научните изследвания доказват, че "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). 
 
За EFN и БАПЗГ е изключително важно депутатите от Европейския парламент да 
гарантират, че това доказателство ще се превърне в политическа реалност в държавите-
членки на Европейския съюз за периода 2019-2025. 
 
Ние призоваваме: 
Членовете на Европейския парламент да подкрепят адекватното образование, 
осигуряването на добри условия на труд и достойно заплащане на професионалистите 
по здравни грижи, за да се предоставят качествени, безопасни и приятелски-
ориентирани към пациента здравни грижи, както и да насърчават дейностите по 
промоция на здраве в ЕС. 
 
Инвестиции в образование и обучение:  
Осигуряване на инвестиции на Европейско и национално ниво – гарантиране, че 
модернизираната Директива за взаимно признаване на професионалните квалификации 
2013/55/ЕС е правилно транспонирана в националните образователни програми и дава 
възможност за развитие на обучението така, че да се осигурят знания и умения за 
усъвършенствана квалификация и ефективни и ефикасни здравни грижи.  
 
Ние търсим подкрепа за усъвършенстване на продължаващото професионално 
развитие, което е гаранция за висок професионализъм и осигуряване на здравни грижи, 



необходими в XXI век – модерни, основани върху научни доказателства, позволяващи 
бърза и лесна адаптация на работната сила към промените и социалните 
предизвикателства. 
 
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).  
 
Подкрепа за развитие:  
Осигуряване на безопасна, здравословна работна среда, възможност за продължаващо 
обучение и кариерно израстване, научно-изследователска дейност и стимули на 
работното място. 
 
Справедливи условия на труд:  
За да се преодолее настоящия недостиг на кадрови потенциал е ЕС, е нужно ефективно 
планиране на работната сила, отчитайки баланса на професионалния и личния живот, 
както и стриктно спазване на стандартите за брой медицински сестри на смяна, 
съобразно спецификите на лечебните заведения. 
Всяка стратегия трябва да предвиди как да задържи опитните професионалисти и как да 
направи професиите от направление „Здравни грижи“ привлекателни за младите хора, 
които да изберат професии, необходими и ценени от обществото.  
 
Пациент-центрирани грижи и промоция на здраве:  
На професионалистите по здравни грижи трябва да им бъде осигурена възможност да 
осъществяват автономни дейности по промоция на здраве. Европа трябва да инвестира 
в трансформация от болнични към извънболнични грижи в общността, в иновативни 
грижи с използване на електронни приспособления. 
Промоцията на здравословен начин на живот трябва да се отчита като един от важните 
индикатори за социалните измерения на здравната система.Необходими са политики за 
подкрепа на пациентите и ангажираност на обществото за подобряване на качеството, 
безопасността и отговорността на здравните системи, с пълно признаване на ролята, 
която медицинските сестри изпълняват за подобряване на достъпа до здравни грижи. 
 
Научните изследвания – информирани политически решения:  
Изследователската дейност в професионално направление „Здравни грижи“ трябва да 
получи признание като основен стълб при изграждане на политики за грижи, базирани 
на научни доказателства. Ние настояваме за финансиране на бъдещи изследователски 
програми, резултатите от които ще осигурят информирани решения за правилни 
политики за професионално развитие в името на нашите пациенти.   
 
Инвестициите в здравни грижи спасяват живот! 
Подкрепете ни днес, осигурете политически консенсус за спасяване на съсловието на 
професионалистите по здравни грижи! 
Ние ще Ви подкрепим на 26.05.2019 г. и нека заедно работим за по-добро 
здравеопазване в Европа и България!  
  


